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Dertig miljoen kabinet
voor materialenonderzoek
Het kabinet steekt dertig
miljoen euro in het Advanced
Dutch Energy Materials
Innovation Lab (ADEM). Dit is
een initiatief van de drie tech-
nische universiteiten (Eind-
hoven, Delft en Twente) en het
Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN). ADEM gaat
zich richten op materialen-
onderzoek in relatie tot
energietechnologie. 

De helft van het geld is bedoeld
voor de opleiding van jong top-
talent (zo’n vijfendertig promo-
vendi), de andere helft voor de
aanschaf van nieuwe onder-
zoeksapparatuur. Vanuit de TU/e
zijn de onderzoeksgroepen van
prof.dr. Peter Notten, prof.dr.
Hans Niemantsverdriet (beiden
van de faculteit Scheikundige
Technologie), prof.dr.ir. Anton
van Steenhoven (Werktuigbouw-

kunde) en prof.dr.ir. Richard van
de Sanden (Technische Natuur-
kunde) betrokken.
ADEM is één van de vijf program-
ma’s uit de Innovatieagenda
Energie van het Rijk. De overheid
wil het energieverbruik en de
kooldioxide-uitstoot terugdrin-
gen. Nieuwe energietechnolo-
gieën zijn nodig om deze doel-
stellingen te realiseren. Het
materiaalonderzoek van ADEM
zal zich onder meer richten op
zonnecellen, windturbines, elek-
triciteitsopslag, waterstof en
brandstofcellen en biomassa-
conversie.
“Met ADEM worden vele initia-
tieven aan elkaar geknoopt en dat
levert een enorme meerwaarde”,
vertelt prof.dr.ir. Tim van der
Hagen, coördinator van
SUNNET, het gezamenlijke 3TU-
programma op het gebied van
duurzame energie. Het initiatief

versterkt de nauwe samen-
werking tussen ECN en de drie
TU’s in energie-gerelateerd
materialenonderzoek, waarmee
ADEM ook een brug slaat tussen
fundamenteel en toepassings-
gericht materiaalonderzoek.

Bedrijven
ADEM biedt ook kansen voor
Nederlandse bedrijven. Zij
zullen als eerste nieuwe techno-
logieën in productie kunnen
nemen die noodzakelijk zijn voor
het halen van de kabinetsdoel-
stellingen op het gebied van
duurzaamheid. Het bedrijfs-
leven zal op verschillende
manieren bij het onderzoek
worden betrokken. De overheid
hoopt dat de industrie vier
miljoen euro bijdraagt aan
ADEM./.

Met houwelen  de lucht in
IIJJsswwaannddkklliimmmmeenn  oopp  eeeenn  ddaagg  ddaatt  hheett  ssnneeeeuuwwtt::  kkaann  hheett  ttooeeppaasssseelliijjkkeerr??
HHeellaaaass  wweeeerrhhiieelldd  hheett  ssttuuddeenntteenn  eerr  ddiinnssddaagg  1100  ffeebbrruuaarrii  wweell  vvaann  oomm  ddee
ttiieenn  mmeetteerr  hhooggee  wwaanndd  ttee  bbeekklliimmmmeenn  ddiiee  bbuuiitteenn  bbiijj  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  ssttoonndd..
’’ss  OOcchhtteennddss,,  vvóóóórr  ddee  rreeggeenn,,  kkoonn  ddee  aaccttiiee  vvaann  ssttuuddeenntteenn  oomm  ddee  BBeeddrriijjvveenn--
ddaagg  vvaann  1177  ffeebbrruuaarrii  ttee  pprroommootteenn  wwééll  oopp  ttiieennttaalllleenn  kklliimmmmeerrss  rreekkeenneenn..  
DDee  wwaanndd  wwaass  nniieett  vvaann  eecchhtt  iijjss,,  mmaaaarr  bbeessttoonndd  uuiitt  eeeenn  mmeennggsseell  vvaann  ppiieepp--
sscchhuuiimm  eenn  kkuunnssttssttooff..  MMeett  hhoouuwweelleenn  eenn  ssttiijjggiijjzzeerrss  mmoocchhtteenn  dduurrffaalllleenn  ddee
hhooooggttee  iinn..  EEnn  eeeenn  hheellmm  oopp,,  nniieett  ttee  vveerrggeetteenn..  OOmm  hheett  nnoogg  wwaatt  eecchhtteerr  ttee
ddooeenn  lliijjkkeenn,,  mmooeesstt  eeeenn  ssoooorrtt  vveennttiillaattoorr  bboovveenniinn  ddee  wwiinndd  ssiimmuulleerreenn..  
OOpp  ddee  BBeeddrriijjvveennddaagg  kkuunnnneenn  ssttuuddeenntteenn  iinn  hheett  HHooooffddggeebboouuww  eenn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  kkeennnniissmmaakkeenn  mmeett  cciirrccaa  hhoonnddeerrdd  bbeeddrriijjvveenn..    
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee  

Studenten Bouwkunde laken
gebrek aan visie bestuur
Het bestuur van Bouwkunde
moet eindelijk eens een visie
tonen op de koers van de
faculteit. Dat was de gezamen-
lijke hartenkreet van de grote
groep studenten -en ook
docenten- die woensdag 11
februari in Vertigo bijeenkwam
voor een debat met het facul-
teitsbestuur. 

Het ging er fel aan toe tijdens het
door studievereniging CHEOPS
georganiseerde middagdebat,
waar het moeten betalen voor
materiaalgebruik in de werk-
plaats aanvankelijk het belang-
rijkste agendapunt leek. Maar de
onvrede bleek veel verder te gaan.
In de overvolle zaal -de ongeveer
honderd stoelen waren niet
genoeg om alle bezoekers een zit-
plaats te geven- stonden om
beurten bezoekers op om een
veelheid aan grieven te uiten
richting het faculteitsbestuur,
ondersteund met woorden als
‘belachelijk’, ‘schande’ en ‘ont-
hutsend’. 
De centrale wens die in de loop
van het uur bovenborrelde: een
coherente visie van het bestuur.
Wat is de richting van de faculteit,
wat is de lijn in de opleiding, wat
is de samenhang tussen de
vakken, welke vakken blijven en
welke niet? Meerdere mensen

uitten de klacht dat het lijkt alsof
vakken vervallen wanneer de ver-
antwoordelijk docenten ver-
trekken, waardoor de inhoud niet
erg waardevol lijkt. “Ik vraag me
serieus af of het bestuur een visie
heeft”, liet een van de studenten
horen. “Want die hebben we hard
nodig. En als die er komt, kan die
visie dan in geuren en kleuren
gecommuniceerd worden, zodat
het ook gaat leven?” 

Achterhaald
Decaan ir. Jan Westra reageerde
enigszins timide op de klach-
tenregen en gaf aan dat het
bestuur al enige tijd werkt aan
een missie en een visie, maar dat
deze eigenlijk door de feiten ach-
terhaald lijken. Opleidings-
directeur dr.ir. Faas Moonen
bestreed met cijfermateriaal de
beweringen dat er gesneden
wordt in het aantal vakken en dat
er veel te weinig begeleidend per-
soneel is. Maar dat nam het
gevoel van onvrede in de zaal niet
weg.
Een student vroeg zich luidop af
of het niet beter zou zijn in
opstand te komen tegen de
bezuinigingen; die waren
immers de aanleiding voor de
onrust. Bouwkunde kampt met
teruglopende inkomsten, waar-
door de faculteit een vacaturestop

heeft moeten instellen en nu dus
ook materiaalkosten gaat door-
berekenen aan studenten.

Uitgesteld
Over dit laatste onderwerp werd
woensdagmiddag op vloer vijf in
Vertigo ook nog gesproken.
Westra probeerde de verontwaar-
diging bij studenten hierover af
te remmen door te vertellen dat
studenten gaan meebetalen, dus
niet álle kosten gaan dragen. 
Overigens is het plan om al vanaf
1 februari kosten door te rekenen
aan studenten van de baan. Dit
omdat in de opleidingsgids van
dit jaar staat dat de materialen
gratis zijn - iets wat het faculteits-
bestuur over het hoofd heeft
gezien. Decaan Westra erkende
gisteren dat het bestuur onzorg-
vuldig te werk was gegaan. De
doorrekening begint nu pas
komend collegejaar, wanneer er
ook een nieuwe opleidingsgids
is. In de tussentijd krijgen stu-
denten die materiaal gebruiken
in de werkplaats wel al te horen
wat de door hen gebruikte
spullen kosten, om ze kosten-
bewust te maken./.

Gemeente enthousiast
over nieuwe W-hal
De TU/e heeft vorige week de
plannen voor de verbouw en
nieuwbouw van de W-hal voor-
gelegd aan de welstandscom-
missie van de gemeente Eind-
hoven. Volgens collegevoorzitter
ing. Amandus Lundqvist werd er
enthousiast op gereageerd en
vond iedereen het een prachtig
ontwerp. Lundqvist benadrukt
echter dat het hier gaat om een
eerste mondelinge reactie van de
kant de gemeente. 
Op donderdag 5 maart om 11.00
uur wordt het plan door Dienst
Huisvesting (DH) en architect
Joost Ector gepresenteerd in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.
Volgens Piet van Happen, hoofd

DH, zal daarbij gebruik gemaakt
worden van driedimensionale
beelden. “Het is in dit stadium
echter nog niet mogelijk om een
virtuele wandeling door het
gebouw te laten zien”, aldus Van
Happen. 
Het is de bedoeling om na de
zomervakantie te starten met de
sloop en ontmanteling van het
gebouw, waarbij begonnen wordt
met het verwijderen van asbest
dat op diverse plekken in het
gebouw is terug te vinden.
Wanneer de W-hal precies wordt
afgesloten voor publiek, is op dit
moment nog niet bekend. De
oplevering van het project staat
gepland voor eind 2011./.
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De week van/Hanneke
Hanneke van Leur is studievoorlichter
van Biomedische Technologie en sinds
een week ook facultair communicatie-
medewerker voor dezelfde faculteit.

MMaaaannddaagg:: Met enige zenuwen begin ik de
week. Vandaag starten we namelijk met
het verspreiden van het BMT-virus onder
scholieren. Zo geven we BMT meer
naamsbekendheid. Een eerste opluchting
is er om 14.00 uur wanneer eindelijk al
het actiemateriaal binnen is en
www.bmtvirus.nl in de lucht is. ’s Avonds
ervaar ik een tweede moment van op-
luchting, zelfs lichte euforie, wanneer de
school in Zwijndrecht onze maffe pakken
en reageerbuisjes, die gevuld zijn met ver-
dachte vloeistoffen, enthousiast ontvangt.

DDiinnssddaagg::  Vol energie begin ik aan de
tweede actiedag. Ik zak samen met BMT-
studenten af naar het helaas niet erg
zonnige zuiden. Limburgse kienspelers
blijken fanatiek en vermaken ons bij het

eten van een frietje. Op de school versprei-
den we het BMT-virus zeer succesvol en
we tonen weer aan dat Biomedische
Technologie aanstekelijk werkt. Tegen
middernacht rijd ik met een auto vol
studenten door mist en ijzel weer naar de
TU/e. Dan nog de laatste etappe naar
Tilburg om lekker tegen mijn vriend aan te
kruipen in een warm bedje.

WWooeennssddaagg:: Volgt er na twee heel lange
dagen mijn verdiende rust? Nee hoor, wéér
vroeg op. Vandaag leer ik in een training
mijn nieuwe collega’s van het CEC beter
kennen. Vooral het oefenen van advies-
gesprekken met acteurs is uitdagend,
soms confronterend, maar vooral verhel-
derend. Op de terugweg in de trein nog
even hip e-mailen met mijn nieuwe
iPhone. ‘s Avonds geniet ik van lekker
niets doen.

DDoonnddeerrddaagg:: Tijd om weer eens bij te
praten met mijn collega’s aan de faculteit,

de studievoorlich-
tingswebsite te
verbeteren en
studenten uit
te betalen.
Zoals iedere
donderdag-
avond doe ik
een poging om
het vele zitten
achter mijn
computer te compenseren door fanatiek
achter een bal aan te rennen op de
squashbaan.

VVrriijjddaagg:: Compensatiedagje…. Dus lekker
thuis. Na een paar uurtjes huiswerk
maken voor mijn communicatiecursus ga
ik mijn aquarium schoonmaken en bood-
schappen doen. En dan? Dan is het
weekend! Dat begin ik met een concert van
de knauwende cowboys van Giant Sand in
Doornroosje in Nijmegen.

Muziek speelde altijd al een
grote rol in Janssens leven. Als
gitarist maakte hij jarenlang deel
uit van de Nijmeegse band
Unadulterated en voor zijn af-
studeren aan de hts Bouwkunde
in Arnhem bouwde hij een
appartementencomplex om tot
een poptempel met twee zalen.

“Ik ga waarschijnlijk mijn brood
verdienen als architect, maar
muziek zal altijd een hobby van
me blijven. Dat zit er nu eenmaal
in. Ook houd ik van literatuur en
theater en vind ik het leuk om
dingen te organiseren.”
Niet heel vreemd dus dat hij zijn
studie nu combineert met het
voorzitterschap van StukaFest:
“Al moet ik zeggen dat er stiekem
veel tijd in gaat zitten. Studeren
doe ik momenteel in de avond-
uren en in de weekenden. In de
week van het festival zal er even
helemaal niks van komen, ben ik
bang. We zijn maar met drie
parttime bestuursleden dit jaar.
De productie, de pr, het finan-
ciële gedeelte en de organisatie
van een eindfeest hebben we
verdeeld en ik doe er de pro-
grammering bij. Daarnaast
hebben we vrijwilligers die ons
helpen met de voorbereidingen
en op de avond zelf is in alle
vijftien kamers een vrijwilliger
aanwezig voor de kaartverkoop
aan de deur en de begeleiding

van de artiesten. Zo hoeven de
studenten die hun kamer beschik-
baar stellen, zich niet druk te
maken over de organisatie en
hebben zij ook een leuk feestje.
Daarnaast is er een advies-
commissie van oud-studenten
bij wie we altijd aan de bel
kunnen trekken.” 
De eerste editie van het Eind-
hovense StukaFest was een
succes; driekwart van de beschik-
bare kaarten was verkocht. Dit
jaar waren de eerste rondes al
snel uitverkocht, terwijl er zelfs
een kamer is bijgekomen. “Toen
we in september aan het flyeren
waren, viel het me op hoeveel
mensen het festival al kenden.
Best bijzonder na één editie.”
Ook dit jaar is het volgens
Janssen aardig gelukt om een zo
divers mogelijk programma
neer te zetten. “We hebben een
mix van dans, theater, bands,
kleine lokale acts en grotere
namen als Skiggy Rapz en Cool
Genius. Mensen vinden het
bijzonder om artiesten van zo

dichtbij te zien.”
Dat het StukaFest landelijk veel
aandacht krijgt en de naam
Virus bij sponsoren en subsi-
diërende instanties een goede
naam heeft opgebouwd, maakt
het volgens Janssen gemakke-
lijker om artiesten te benaderen.
“Sommigen melden zichzelf
aan. Soms omdat ze graag op het
Virus-festival willen spelen,
maar wanneer we dan zeggen
dat we iets anders doen, is het
meestal ook goed. Het is mis-
schien kleinschaliger, maar de
artiesten bereiken uiteindelijk
toch een groot publiek.” 
Het gebrek aan voldoende finan-
ciële middelen en genoeg
bestuursleden nekte drie jaar
geleden het populaire cultureel
festival Virus, dat na zestien jaar
vallen en opstaan toch een
behoorlijk begrip geworden was.
Stichting Virus bleef echter vast-
houden aan de vertrouwde naam.
“Daar hebben we bewust voor
gekozen, zodat we onze activi-
teiten kunnen verbreden. De

naam is bekend en trekt publiek.
We hebben afgelopen jaar bij-
voorbeeld Viri georganiseerd op
het TU/e-terrein en dat was een
groot succes. Daarbij hebben we
nog veel meer leuke plannen.
Het is alleen elk jaar weer lobby-
en voor een nieuw bestuur, want
een jaarlijkse bestuurswisseling
houdt de organisatie levendig. Ik
heb er wel vertrouwen in dat het
volgend jaar weer gaat lukken,
want Virus leeft nog steeds
onder studenten. Ik heb al wat
enthousiaste mensen gesproken
die de fakkel waarschijnlijk
willen overnemen.”
Wat hij na zijn afstuderen in
januari gaat doen, weet Janssen
nog niet, “maar ik kan me niet
voorstellen dat ik hier volgend
jaar niet meer bij zal zijn. Ik
vind het voorlopig veel te leuk
om ermee te stoppen. Eerst
maar eens zorgen dat deze editie
een nog groter succes wordt dan
volgend jaar; dan ben ik al heel
tevreden.”/.
Zie www.stukafest.nl en www.virus.nl. 

Rachèl Sloven
Foto: Bart van Overbeeke

Als vrijwilliger maakte hij nog
net de laatste editie van Virus
mee. Hij had er graag meer van
meegemaakt; alleen hield het

festival op te bestaan. Toch
bleef Bram Janssen (24),

masterstudent bij Bouwkunde,
actief betrokken bij de

stichting Virus. Momenteel is
hij voorzitter van StukaFest

2009 dat vanavond, donderdag
12 februari, plaatsvindt. “Ik

vind het belangrijk dat er cul-
turele activiteiten als deze

worden georganiseerd. Dat het
zwaar is naast mijn af-

studeren, neem ik voor lief.”

”Virus leeft nog steeds onder studenten”

Bram Janssen
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Ach en Wee

Nieuwe decaan Wiskunde en Informatica
Prof.dr. Arjeh Cohen volgt prof.dr. Kees van Hee op als decaan van de
faculteit Wiskunde en Informatica. Hij is benoemd voor de periode
van 1 april 2009 tot 1 april 2013. Cohen, hoogleraar Discrete Algebra
en Meetkunde, is al vice-decaan van de faculteit. Zowel prof.dr. Jos
Baeten als prof.dr.ir. Onno Boxma treedt per 1 april aan als vice-decaan.

Rechtszaak om hagedispoep
Zeven jaar kostte het hem om vijfendertig kilo zeldzame hagedispoep
te verzamelen voor zijn onderzoek. Na een zoveelste jungletocht
kwam de Britse promovendus Daniel Benett terug aan de universiteit
en was alles weg. Een schoonmaakploeg had de uitwerpselen weg-
gegooid, meldt Times Higher Education. Bennett sleept de Universi-
teit van Leeds voor de rechter. Hij neemt geen genoegen met de vijf-
honderd pond die de universiteit hem aanbood ter compensatie. (HOP)

Professor Bolt ‘hackt’ erin bij Saxion
Onderzoekers van Saxion Hogescholen haalden dinsdag 10 februari
een grap uit met de computers van de instelling. Met een zwaar Duits
accent terroriseerde ‘professor Bolt’ de beeldschermen van alle drie
de vestigingen (Deventer, Enschede en Apeldoorn) van de hogescho-
lengroep. Om elf uur verscheen op alle monitors tegelijkertijd een
filmpje, waarin de ‘prof’ iedereen een ‘prikkelend, innovatief en
onderzoekend nieuw jaar’ wenste, meldt hogeschoolmagazine Sax op
zijn website. Met de stunt vragen de kenniscentra van de hogeschool
aandacht voor de lancering van een nieuwe website, waarmee ze hun
onderzoeksprojecten bij studenten willen promoten. (HOP)

Decaan ST wil fusie bachelors
Prof.dr. Piet Lemstra, decaan
van de faculteit Scheikundige
Technologie (ST), wil een fusie
van de bacheloropleidingen
Biomedische Technologie
(BMT), Technische Natuur-
kunde (TN) en ST. Aanleiding is
het aantal eerstejaars bij ST,
dat is gedaald van 250 in 1990
naar 45 dit jaar. Maar de
decanen van BMT en TN zien
een dergelijke fusie niet zitten. 

Lemstra’s voorkeur gaat uit naar
een brede bachelor Technische
Natuurwetenschappen, waarin
studenten na een gemeenschap-
pelijke ‘brugklas’ kiezen voor een
profiel. De aparte bachelors van
de verschillende faculteiten
zouden komen te vervallen. De
ST-decaan hoopt dat er zo meer
studenten instromen, doordat ze

hun keuze voor een specifieke
discipline nog even kunnen uit-
stellen.
Het grotere kader voor de fusie-
wens is het in 2007 door
industrie en kennisinstellingen
opgestelde sectorplan chemie,
met de titel ‘De perfecte chemie
tussen onderzoek en onderwijs’.
Dit plan kwam er op verzoek van
OCW-minister Ronald Plasterk.
TU/e-hoogleraar prof.dr. Bert
Meijer speelde een belangrijke
rol bij het opstellen ervan. Eén
van de hoofddoelen is een ver-
dubbeling van de instroom in het
universitaire chemieonderwijs.
Het Rijk stelt voor dit plan vanaf
2011 naar verwachting grofweg
tien miljoen euro per jaar
beschikbaar; de Eindhovense
faculteit ST hoopt hiervan enkele
miljoenen te kunnen opstrijken.

Maar dan moet ST op termijn wel
voldoen aan een belangrijke
randvoorwaarde: honderd eerste-
jaars per jaar.
En dat haalt de faculteit ST nu bij
lange na niet. Andere chemie-
faculteiten in Nederland ove-
rigens ook niet, maar die zijn vlak
na de eeuwwisseling overgegaan
op een bredere bachelor rond
natuurwetenschappen, waarin
de keuze voor chemie of een
andere richting pas later
genomen hoeft te worden.
Lemstra wil deze stap nu ook
zetten door samen te gaan met
TN en BMT. Dit zou in totaal
genoeg eerstejaars opleveren,
evenals een groei qua instroom
doordat studenten hun keuze
nog even kunnen uitstellen.

Lees verder op pagina 5. 

BMT-virus slaat toe op scholen 
IInn  ddee  aaaannlloooopp  nnaaaarr  ddee  ooppeenn  ddaaggeenn
vvaann  ddee  TTUU//ee  oovveerrvvaalllleenn  ssttuuddeenntteenn
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  mmiiddddeell--
bbaarree  sscchhoolleenn  oomm  zzoo  ddee  nnaaaammss--
bbeekkeennddhheeiidd  vvaann  hhuunn  oopplleeiiddiinngg  ttee
vveerrggrrootteenn..  OOnnddeerr  hheett  mmoottttoo
‘‘BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee  wweerrkktt
aaaannsstteekkeelliijjkk’’  ttrreekkkkeenn  ddee  ssttuuddeenntteenn,,
ggeehhuulldd  iinn  wwiittttee  ppaakkkkeenn,,  ttiijjddeennss
vvoooorrlliicchhttiinnggssaavvoonnddeenn  ddee  sscchhoolleenn
bbiinnnneenn  oomm  wwaaaarrsscchhuuwwiinnggssppoosstteerrss
oopp  ttee  hhaannggeenn  eenn  rreeaaggeeeerrbbuuiissjjeess
mmeett  eenneerrggiieeddrraannkk  uuiitt  ttee  ddeelleenn..  OOpp
ddee  ffoottoo  ddeelleenn  ssttuuddeenntteenn  SSttiijjnn  AAppeerr
eenn  SSaannddrraa  vvaann  TTiieennhhoovveenn  rreeaaggeeeerr--
bbuuiissjjeess  uuiitt  oopp  eeeenn  sscchhooooll  iinn
ZZwwiijjnnddrreecchhtt..

MMeett  ddee  aaccttiiee  hhoooopptt  ddee  ffaaccuulltteeiitt
eexxttrraa  sscchhoolliieerreenn  nnaaaarr  ddee  ooppeenn
ddaaggeenn  oopp  2277  eenn  2288  mmaaaarrtt  ttee  llookkkkeenn..
VVoollggeennss  ddrr..  HHaannnneekkee  vvaann  LLeeuurr  vvaann
hheett  CCoommmmuunniiccaattiiee  EExxppeerrttiissee
CCeennttrruumm  vvaann  ddee  TTUU//ee,,  ssaammeenn  mmeett
JJoojjaannnneekkee  HHaaaakkssmmaann  vveerraannttwwoooorr--
ddeelliijjkk  vvoooorr  ddee  ccaammppaaggnnee,,  iiss  ddee  aaccttiiee
vvoooorraall  bbeeddooeelldd  oomm  ddee  nnaaaammss--
bbeekkeennddhheeiidd  ttee  vveerrggrrootteenn..  ““DDee
iinnhhoouudd  kkoommtt  llaatteerr  wweell,,  bbiijj  ddee  ooppeenn
ddaaggeenn..  WWee  hheebbbbeenn  ggeemmeerrkktt  ddaatt
vveeeell  sscchhoolliieerreenn  nniieett  vvaann  hheett
bbeessttaaaann  vvaann  oonnzzee  oopplleeiiddiinngg  wweetteenn,,
mmaaaarr  vvaaaakk  wweell  ggeeïïnntteerreesssseeeerrdd  zziijjnn
aallss  zzee  eerrvvaann  hhoorreenn..””  
HHeett  ggaaaatt  oomm  eeeenn  lluuddiieekkee  aaccttiiee,,  uuiitt--
ggeevvooeerrdd  ddoooorr  eeeenn  ttwwiinnttiiggttaall  BBMMTT--
ssttuuddeenntteenn..  ZZee  zziijjnn  ggeewwaappeenndd  mmeett

ssttaattiisscchhee  ppoosstteerrss  ((ddiiee  oovveerraall
bblliijjvveenn  ppllaakkkkeenn  eenn  eeeennvvoouuddiigg  wweeeerr
ttee  vveerrwwiijjddeerreenn  zziijjnn))  ddiiee  ddee  sscchhoo--
lliieerreenn  oopp  hheett  ttooiilleett  oopprrooeeppeenn  oomm
hhuunn  hhaannddeenn  ggooeedd  ttee  wwaasssseenn  ((wwaanntt
vvaann  hheett  BBMMTT--vviirruuss  kkoomm  jjee  nniieett
zzoommaaaarr  aaff))..  DDee  ppoosstteerrss  rrooeeppeenn
tteevveennss  oopp  oomm  jjee  oopp  wwwwww..bbmmttvviirruuss..nnll
ttee  llaatteenn  tteesstteenn..  AAllss  ddee  sscchhoolliieerr  hheett
jjuuiissttee  vvaakkkkeennppaakkkkeett  hheeeefftt,,  wwoorrddtt
hhiijj  ddoooorrvveerrwweezzeenn  nnaaaarr  ddee  vvoooorrlliicchh--
ttiinnggssssiittee  vvaann  BBMMTT..  OOookk  zziijjnn  ddee  ssttuu--
ddeenntteenn  vvoooorrzziieenn  vvaann  rreeaaggeeeerrbbuuiizzeenn
ggeevvuulldd  mmeett  AAAA--ddrriinnkk  eenn  vvaann  mmaatttteenn
wwaaaarrmmeeee  sscchhoolliieerreenn  hhuunn  sscchhooeenneenn
kkuunntt  llaatteenn  ‘‘oonnttssmmeetttteenn’’..  

DDee  iinnssttrroooomm  vvaann  ddee  oopplleeiiddiinngg  BBMMTT
sscchhoommmmeelltt  aall  jjaarreenn  ttuusssseenn  ddee
ttaacchhttiigg  eenn  hhoonnddeerrddttwwiinnttiigg  ppeerr  jjaaaarr..
VVaann  LLeeuurr  hhoooopptt  ddaatt  ddee  ccaammppaaggnnee
ddaatt  aaaannttaall  iieettss  kkaann  ooppkkrriikkkkeenn..  ““OOpp
zziicchh  hheebbbbeenn  wwee  eeeenn  mmooooiiee  hhooee--
vveeeellhheeiidd  ssttuuddeenntteenn,,  mmaaaarr  wwee
zzoouuddeenn  ggrraaaagg  ddoooorrggrrooeeiieenn  nnaaaarr
hhoonnddeerrddvviijjffttiigg  eeeerrsstteejjaaaarrss..””

Rector: ‘Geen BSA zonder 
mandje met verplichte vakken’
Rector prof.dr.ir. Hans van
Duijn verwacht dat de dertig
studiepunten die studenten
straks in hun eerste jaar
moeten halen om verschoond
te blijven van een negatief
bindend studieadvies, studie-
punten met inhoud zijn. Oplei-
dingen brengen deze onder in
een zogeheten ‘mandje’: de
vakken die zeker gehaald
moeten worden. Maandag 
9 februari stelden leden van de
U-raad er vragen over.

“Is het mogelijk dat faculteiten in
september van start gaan met het
bindend studieadvies zonder dat
er een ‘mandje’ met verplichte
studiepunten is samengesteld?”,
vroeg Remi Verhoeven, lid van
studentenfractie Groep-één. Van

Duijn kan zich dat eigenlijk niet
voorstellen. “Zonder zo’n
mandje lijkt het me niet te
kunnen. Een opleiding moet toch
direct aan het begin van het
collegejaar aan studenten duide-
lijk maken welke vakken essen-
tieel zijn”, aldus de rector. Om er
direct half schertsend aan toe te
voegen: “Wiskunde maakt er van-
zelfsprekend deel van uit.”
De universiteitsraad wilde ook
weten of studenten die meer dan
dertig studiepunten gehaald heb-
ben, maar die er enkele missen
uit het mandje, dan alsnog een
negatief BSA krijgen. “Ja, die stu-
denten zullen we wegsturen”,
aldus Van Duijn. “Daarvoor
gelden geen uitzonderingen, of
het moet terug te voeren zijn op
speciale omstandigheden, zoals

een langdurige ziekte.”
Op de vraag of opleidingen ook
verschillende mandjes mogen
samenstellen, bleef Van Duijn
het antwoord schuldig. “Dat weet
ik op dit moment nog niet. De
opleidingen hebben nog ander-
halve maand om met voorstellen
te komen.” Ook over de ontwik-
keling van randvoorwaarden die
het mogelijk moeten maken om
het BSA goed te kunnen
invoeren, zoals over tentami-
neren, wilde hij nog geen
concrete uitspraken doen. Wel
nodigde hij de raadsleden uit om
over dat soort zaken snel een
informeel overleg te hebben. In
mei brengt de Commissie
Instellingskwaliteitszorg, die de
randvoorwaarden gaat toetsen,
een rapport uit./.

Vrije val voor de wetenschap
Naar eigen zeggen heeft
Robert van den Broek, student
Werktuigbouwkunde, een erg
sterke maag. En dat komt
tussen 10 en 12 maart uitste-
kend van pas. Hij laat zich dan
namelijk vrijwillig vastgespen
in een vliegtuig van de Euro-
pese ruimtevaartorganisatie
ESA, dat zo’n dertig parabool-
vluchten gaat beschrijven. 

Een Airbus A-300 stijgt twee
kilometer steil, om vervolgens
snel te dalen. Van den Broek
voert in het vliegtuig een expe-
riment uit waarbij zwaartekracht
niet gewenst is. Een vrije val biedt
daarvoor de mogelijkheid. Hij
bekijkt hoe gasbelletjes zich
gedragen in een vloeistof-
stroming. Dit komt bijvoorbeeld
voor in elektriciteitscentrales, in
de lange pijpen waarin water in

stoom wordt omgezet. Blijven de
gevormde bellen te lang aan de
binnenkant van de wand zitten,
dan vormen ze een belemmering
voor een goede warmteover-
dracht. 
Het experiment is ook interes-
sant voor de modernste tech-
nieken voor het weghalen van
spataderen. Daarbij gaat een
flexibele vezel de ader binnen,
met aan de voorkant een sterke
laser. Die brengt  lokaal het bloed
aan het koken, zodat de spatader
beschadigd raakt. Het lichaam
breekt deze langzaam af, waarna
er een goede ader voor in de
plaats komt. 

De paraboolvluchten maken deel
uit van een onderzoek aan de
faculteit Werktuigbouwkunde,
dat gecoördineerd wordt door 
dr. Cees van der Geld./.



Amerikaanse biotechnologen
zijn erin geslaagd negentien
gekloonde menselijke em-
bryo’s te maken. Van welk
belang is dit voor de medische
wetenschap? 

Met een menselijke embryonale
stamcellijn kun je alle weefsels
maken van het menselijk
lichaam”, zegt dr. Carlijn
Bouten, universitair hoofd-
docent Tissue Engineering.
Bouten doet onderzoek naar het
kweken van weefsels voor het

hart uit onder meer stamcellen.
“Het verkrijgen en stabiliseren
van ongedifferentieerde stam-
cellen is daarom een heilige
graal voor de nieuwe medische
wetenschap. Een cellulaire kloon
is een genetische kopie van een
cel. Het klonen gebeurt door een
celkern van bijvoorbeeld een
huidcel te plaatsen in een eicel.
Zo krijg je een nieuw embryo
met de genetische informatie
van een volwassen cel. 
Bij dit onderzoek is geprobeerd
om een menselijke celkern te

plaatsen in een dierlijke eicel.
Het gebruik van een dierlijke
eicel maakt het mogelijk allerlei
ethische kwesties te ontwijken
en het is bovendien goedkoper.
Uit dit onderzoek blijkt dat dat
echter niet werkt. Bij een men-
selijke eicel ging het wél goed,
zo goed dat het embryo sterk op
een normaal menselijk embryo
lijkt. Dat is erg belangrijke
informatie: de menselijke
omgeving blijkt bepalend voor
de ontwikkeling van de embryo-
cel. 

Het is nog niet mogelijk om een
menselijk embryo te kweken
groter dan vier tot acht cellen.
Daarna wordt de omgeving
belangrijk; een baarmoeder kun
je niet eenvoudig nabootsen in
een kweekschaaltje. Verder zijn
stamcellen genetisch gepro-
grammeerd om zich te differen-
tiëren. Als je een stamcellijn wil
kweken, moeten de stamcellen
zich ongedifferentieerd blijven
delen. De specialisatie moet je
stopzetten. Het is echter niet
eenvoudig om de aan- en

uitknop hiervoor te vinden. 
Het is inmiddels ook mogelijk
om cellen uit volwassen weefsel
terug te programmeren naar een
ongedifferentieerde staat:
‘induced pluripotent stem cells’.
Je zou dan bijvoorbeeld vetcellen
kunnen terugprogrammeren en
opnieuw laten differentiëren tot
hartcellen. Dat terugprogram-
meren blijkt redelijk eenvoudig.
Voor het gericht sturen naar een
nieuwe weefselsoort is de
informatie uit het Amerikaanse
onderzoek heel nuttig.”
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For our innovative research program, we are looking for enthusiastic

PhD students (m/f)

The research program of Wetsus is divided in various themes (Clean water technology, Waste 

water technology, Interaction with natural systems & Sensoring). Within these themes specific 

research subjects are defined, which are mainly carried out as PhD projects. On our website

www.wetsus.nl the various themes are explained and the open PhD positions are announced. 

There are new job openings every month, so check regularly. Also if you are graduated or going 

to graduate in 2009/2010 we welcome you to apply for these positions.

The Profile

If you have clear research affinity, are enthusiastic about multidisciplinary cooperation, committed 

to the development of sustainable technology for the world and have a Master degree in 

Environmental technology, Chemical technology, Membrane technology, Process technology, 

Chemistry, Physics and/or Microbiology/biotechnology, you are the ideal candidate for us!

The Offer

You get the opportunity to grow with an innovative, dynamic and future orientated top research 

institute. You can accelerate in the development of new water technology in cooperation with 

prominent companies and universities.

In most cases is the workplace in Leeuwarden, The Netherlands. 

The salary is in accordance with the collective labour agreement of the Dutch Universities for 

PhD students. The PhD students will receive commencement of employment of the universities 

participating in Wetsus.

Information and Application

Please send your application, with your CV, to Wetsus, for the attention of the HRM department, 

P.O Box 1113, 8900 CC, Leeuwarden, The Netherlands or by email recruitment@wetsus.nl.

For further information about a PhD position you can contact Mr. Dr. G.J.W. Euverink,

058-2846200, gertjan.euverink@wetsus.nl. 

You need water….. 

water needs you!
Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology is a facilitating intermediary 

for trend-setting know-how development. Wetsus creates a unique environment and 

strategic cooperation for development of profitable and sustainable state of the art water 

treatment technology. The inspiring and multidisciplinary collaboration between companies 

and research institutes in Wetsus results in innovations that contribute significantly to the 

solution of the global water problems. 

combining scientific excellence with commercial relevance

Promovendi in Gebiedsontwikkeling
2,0 fte - Faculteit Construerende Technische Wetenschappen

De Universiteit Twente is een 
ondernemende research-
universiteit. Als enige campus-
universiteit in Nederland verzorgt 
de Universiteit Twente onderwijs 
en onderzoek in wetenschaps-
gebieden die variëren van 
psychologie en bestuurskunde 
tot technische natuurkunde en 
biomedische technologie.

Kijk voor meer informatie en een volledig vacature-

overzicht op www.utwente.nl/vacatures

De Universiteit Twente is aangesloten bij het Career Center 
Twente. CCT vergemakkelijkt uw carrièrestappen in Twente 
en biedt hulp bij arbeidsbemiddeling voor u en uw partner, 
het zoeken van woonruimte en kinderopvang. Meer weten? 
Zie www.cctwente.nl.

Dr. Carlijn Bouten, universitair hoofddocent Tissue Engineering

’Stamcellen zijn heilige graal van de medische wetenschap’

VIND JE HET LEUK OM KENNIS OVER TE DRAGEN?

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

Universiteit Leiden

(Advertenties)
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TU/e fighting cybercrime

Dat dubieuze elektronische
kerstgroeten van onbekende
afzenders het best direct in de
prullenbak kunnen worden ge-
parkeerd, weten we inmiddels
wel. Maar de bedreigingen in
cyberspace worden steeds
geraffineerder, stelt Erik te
Nijenhuis, coördinator security
awareness bij Dienst ICT. Om
mensen daarvan te door-
dringen, startte deze week de
landelijke campagne
‘Cybersave Yourself’.

De beveiligingscampagne van
SURFnet, internetprovider voor
het hoger onderwijs, moet stu-
denten en medewerkers bewus-
ter maken van een veilige
omgang met informatie, com-
puters en netwerken. Er is
bewust gekozen voor informatie
met een kwinkslag, ook omdat de
meeste mensen eigenlijk best
weten ‘hoe het hoort’. “’Gij zult
niet…’ werkt sowieso averechts”,
is de overtuiging van Te
Nijenhuis, als lid van de klank-
bordgroep awareness van
SURFnet betrokken bij de tot-
standkoming van de campagne.
Op de Europese Safer Internet
Day, dinsdag 10 februari, was de
aftrap van de campagne,
waarmee ook het TU/e-terrein
langzaam oranje kleurde. Zo
werd onder meer uitvoerig
geflyerd en kregen honderden
fietsen een oranje zadelhoesje. 

Regels
Terwijl studenten bij de aanschaf
van een notebook meteen de
Gedragscode Computergebruik
erbij geleverd krijgen, zijn veel
medewerkers zich wellicht niet
bewust van de regels die ook voor
hen gelden aangaande compu-
ter- en netwerkgebruik.
Technisch gezien is bijna alles
mogelijk, zegt Te Nijenhuis:
“Wie bijvoorbeeld via peer-to-

peer downloadnetwerken, zoals
BitTorrent, muziek of films wil
uitwisselen, kan dat”. 
De pieken in het verkeer die dit
oplevert en de connecties die
daarvoor in diverse richtingen
worden gelegd, worden echter
wel meteen gedetecteerd, be-
nadrukt hij. Een expliciete waar-
schuwing aan overtreders is
volgens hem meestal afdoende.
“Daarbij wijzen we mensen op de
risico’s: voor de universiteit,
maar ook voor henzelf: veel
mensen zijn zich er niet van
bewust dat ze met dergelijk
gedrag onbewust een hoop per-
soonlijke data op straat gooien.”

Op het matje
Als eventueel misbruik vaker
voorkomt of ernstiger vormen
aanneemt, kan de universiteit
sancties nemen. “We kunnen
mensen bijvoorbeeld uitsluiten
van bepaalde faciliteiten of in
extreme gevallen een campus-
verbod opleggen.” Voor zover Te
Nijenhuis weet, is dit aan de TU/e
nog nooit voorgekomen. Wel her-
innert hij zich onder anderen
twee wiskundestudenten die
jaren geleden “uit de bocht
vlogen” met hun up- en
downloadactiviteiten en hiervoor
bij het College van Bestuur op het
matje moesten komen.
Volgens Te Nijenhuis zijn er
plannen om, behalve nieuwe stu-
denten, ook nieuwe mede-
werkers bij hun aanstelling een
informatiepakket te geven over
veilig computergebruik. Ook in
3TU-verband staat het onder-
werp security awareness volgens
hem op de agenda. Grootste pijn-
punten zijn volgens Te Nijenhuis
te gemakkelijke wachtwoorden
en problemen met back-ups./.
Zie www.cybersaveyourself.nl.

Decaan BMT: ‘Accenten in 
opleidingen totaal verschillend’
Vervolg van pagina 3

Voor BMT heeft een fusie met
de bacheloropleidingen van
Scheikundige Technologie en
Technische Natuurkunde
weinig voordelen, zegt BMT-
decaan prof.dr. Peter Hilbers.
“BMT is een jonge en spring-
levende faculteit. We hebben
voldoende instroom.”

Volgens Hilbers heeft zijn facul-
teit de wind mee: “Er is een
groeiende vraag naar technologie
om gezond oud te worden. Bij
een bachelorfusie zouden we een
deel van onze identiteit verliezen.
Ook is het wetenschappelijk-
inhoudelijk niet de juiste keus.
BMT heeft inderdaad aspecten
van chemie en natuurkunde,
maar ook van materiaalkunde,
wiskunde en informatica, elek-
trotechniek en geneeskunde.
Door een fusie zou de balans de
verkeerde kant ophellen.”
Hilbers zou de voorgestelde
brede bacheloropleiding wél zien
zitten als de drie afzonderlijke
bachelors daarnaast zouden
blijven bestaan. Maar dat is niet
Lemstra’s idee: “Parallelle bache-

lors, dat lijkt me niet verstandig.” 
Prof.dr.ir. Klaas Kopinga, decaan
van de faculteit TN, is ook geen
voorstander van een samengaan
van de bachelors. “Onze pro-
blemen met de instroom zijn
kleiner. We zijn gestegen naar
tachtig en hebben de ambitie de
honderd te halen.” Verder zitten
de opleidingen volgens hem
inhoudelijk te ver uit elkaar voor
een fusie. “Er is een aantal jaar
terug al eens gekeken naar de
optie van een gemeenschappelijk
eerste jaar. Dat bleek moeilijk. Er
zijn totaal verschillende accenten
in de opleidingen, vooral wat wis-
kundige vakken en praktische
vaardigheden betreft.” Boven-
dien vraagt Kopinga zich hardop
af of de TU/e de extra studenten
die mogelijk instromen door een
brede bachelor, wel moet willen
aantrekken. “Je werkt dan in de
hand dat je studenten trekt die
toch al geen keuzes kunnen
maken.” Maar: “Ik zeg niet ‘perti-
nent niet’ - misschien op termijn.”
Lemstra, die benadrukt zijn uit-
spraken op persoonlijke titel te
doen, is bekend met de mening

van de twee collega-decanen. “Ik
besef dat er zowel intern als
extern nog geen draagvlak is,
maar ik wil een discussie open-
breken”. 

Vergrijzing
De ST-decaan is somber over de
toekomst van de bachelor-
opleiding ST als er geen fusie
komt. Hij wijst op de demogra-
fische ontwikkelingen in het
gebied waar traditioneel de
meeste TU/e-studenten vandaan
komen; in Zeeland, Limburg en
delen van Noord-Brabant ver-
grijst de bevolking, een verbete-
ring van de instroom is daarmee
volgens hem nauwelijks te ver-
wachten.
Lemstra vreest overigens niet
voor de toekomst van zijn facul-
teit. Die krijgt genoeg in-
komsten, mede door de vele pro-
movendi, op dit moment zo’n
honderdzeventig. “We kunnen
de bachelor ook gewoon afschaf-
fen; we kunnen het prima
zonder. Dan gaan we verder als
instituut dat masters en
promotietrajecten doet.”/.

Nieuwe studentenunits in en nabij centrum
Studentenhuisvester Vestide
bouwt momenteel een kantoor-
pand aan de Boschdijk om tot
een studentencomplex met 46
zelfstandige eenheden. Eind
dit jaar moeten de eerste
bewoners er al in kunnen. Maar
de reguliere student heeft er
waarschijnlijk weinig aan, de
eerste beoogde doelgroep zijn
‘short-stayers’.

Elk appartement krijgt een eigen
keuken en badkamer met
douche, wastafel en toilet. Er zijn
42 studio’s met een woon-
slaapkamer, de oppervlakte
varieert van 27 tot 36 vierkante
meter (huurprijzen 240 tot 260
euro). Vier woningen hebben een
woonkamer en een aparte slaap-
kamer en komen uit op een
royale 52 vierkante meter (huur-
prijs maximaal 350 euro). Om 46

units te realiseren, krijgt het
pand er een verdieping bovenop.
Ruim bemeten zelfstandige units
voor schappelijke prijzen dus,
aldus Vestide, en ook nog lekker
centraal gelegen. En dus passen
de nieuwe woningen goed bij ‘de
groeiende vraag van (buiten-
landse) studenten naar zelf-
standige woonruimte’, meldt het
persbericht. “We houden reke-
ning met de huisvesting van
short-stayers en hebben ook geld
gereserveerd om te meubileren”,

laat woordvoerder Hannie de
Groot bij navraag weten. “Mocht
blijken dat deze wooneenheden
bijvoorbeeld te duur voor die
groep zijn, dan worden ze
verhuurd aan reguliere studen-
ten.” Vestide beslist deze zomer,
in overleg met de onderwijs-
instellingen, definitief over de
doelgroep. 
Ook voor een andere plaats
vlakbij het centrum zijn plannen
om nieuwe studentenunits te
bouwen. Huisvester Wooninc.
wil op de plaats van de voor-
malige bioscoop Rembrandt,
waar een paar jaar de tijdelijke
discotheek Club Rembrandt in
zat, een appartementencomplex
bouwen met 63 woonstudio’s
voor studenten. De oplevering
staat gepland voor eind 2010. Er
is al een sloopvergunning aange-
vraagd./.

Geen regeling tijdelijke vervanging UR-leden
Het College van Bestuur wil
geen structurele regeling
invoeren die het mogelijk
maakt dat leden van de
universiteitsraad bij lang-
durige afwezigheid tijdelijk
vervangen kunnen worden.
CvB-voorzitter ing. Amandus
Lundqvist omschreef het als
beleid maken op grond van
incidenten. De U-raad is
verbaasd en ontstemd.

Begin december diende de 
U-raad een verzoek in bij het CvB
om naar aanleiding van de lang-
durige afwezigheid van het
zwangere raadslid drs. Loes
Mutsaers haar positie binnen de
fractie tijdelijk te mogen vervan-
gen. Het algemeen kiesregle-
ment van de TU/e kent hiervoor
nu nog geen regeling. De raad
had bij zijn verzoek twee voor-
beelden gevoegd van de
Wageningse en Leidse univer-
siteit; daar mogen leden tijdelijk

vervangen worden, waarbij de
vervanger dezelfde rechten en
verplichtingen heeft als het lid
dat hij of zij vervangt.
Het CvB liet per brief weten dat
men een structurele vervanging
principieel onjuist vindt en
verwees daarbij naar artikel 4 uit
het kiesreglement. Daarin staat
dat het lidmaatschap van een
raad persoonlijk is en niet door
een ander mag worden waar-
genomen. In een mondelinge
reactie liet Lundqvist maandag 9
februari weten dat hij ook geen
beleid op grond van incidenten
wil maken. “Mevrouw Mutsaers
heeft de vergadering slechts
enkele keren niet kunnen
bijwonen en alle werkzaam-
heden die ze verder voor de
fractie vervult, kunnen tijdens
haar afwezigheid door een ander
worden gedaan. Het gaat dan
eigenlijk alleen om het punt van
het stemmen bij zaken waarop de
U-raad instemmingsrecht heeft.” 

Ir. Twan Geenen, lid van perso-
neelsfractie PUR/TU-één, was
verbaasd over de opstelling van
het CvB. “De raad was in de ver-
onderstelling dat inwilliging
slechts een formaliteit zou zijn.”
De verwijzing naar artikel 4 in
het kiesreglement had de raad
‘zeer onaangenaam verrast’. Wijzi-
gingen in het reglement hebben
een instemming van tweederde
van het aantal leden van raad
nodig, waarmee de wetgever
volgens Geenen aangeeft dat de
wens van de raad in dit geval
zwaar weegt. Op de vraag of het
CvB nog inhoudelijke argumen-
ten had om niet akkoord te gaan,
antwoordde Lundqvist: “Wij wil-
len het gewoon niet.”
Overigens liet Mutsaers, die voor
het eerst na haar zwangerschap
weer een vergadering bijwoonde,
weten te stoppen met het raads-
werk. Ze wordt vervangen door
Bianca Magielse, net als Mutsaers
werkzaam bij Bouwkunde./.

Foto: Bart van Overbeeke
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Vlammend onderzoek voor 

Turbines en verbrandingsmotoren op
diesel, benzine en gas bestaan ruim
een eeuw. De slurpende vervuilers

van weleer worden steeds stiller,
krachtiger, zuiniger en schoner. Het
rendement van een stationaire diesel-
motor ligt tegenwoordig op vijftig
procent. Een gasturbine haalt zelfs zestig
procent. Maar het plafond van efficiëntie
is nog steeds niet bereikt. Daar zijn de
onderzoekers van de capaciteitsgroep
Combustion Technology (CT) heilig van
overtuigd. Zij richten zich onder meer op
de kern van het verbrandingsproces: de
vlam. Een onvoorspelbaar element, even
grillig als complex. Wie de geheimen weet
te achterhalen, kan het verbrandingsproces
beter voorspellen en manipuleren.
Dat geldt evenzeer voor de nieuwe milieu-
vriendelijke biobrandstoffen die in
opkomst zijn. Welke mengvorm levert, in
combinatie met een bepaalde vlam, het
optimale resultaat? Het is een haast
eindeloos samenspel van elementen dat
via ‘trial and error’ opgehelderd kan
worden. Maar dat is erg kostbaar en tijd-
rovend. Daarom ontwikkelde CT enkele
jaren geleden een rekenmodel om de wis-
selwerking tussen verbrandingstechniek
en brandstof beter te voorspellen. Met
voortschrijdend inzicht is het model
telkens aangepast en uitgebreid.
Dr.ir. Bart Somers en dr.ir. Rob Bastiaans
zijn twee CT-onderzoekers die gebruik-

maken van dit model. Ze houden zich
met verschillende researchprojecten
bezig, maar jagen hetzelfde doel na: een
verbranding die optimaal rendeert en
zorgt voor een minimale uitstoot. Een
zoektocht die wereldwijd bijval krijgt van
het bedrijfsleven. 
Bastiaans richt zich op het verbeteren van
turbines. Hij heeft gelijktijdig twee
projecten lopen: één voor Rolls Royce
Berlijn dat vliegtuigmotoren produceert,
een ander voor Siemens Power Genera-
tion in de Verenigde Staten dat elektrici-
teitscentrales fabriceert. In beide gevallen
gaat het om onderzoeken waarin de
bedrijven voor enkele tonnen partici-
peren en waarmee aio’s en een postdoc
kunnen worden bekostigd. De TU/e-
onderzoeker werkt daarnaast samen met
de Universiteit Twente aan een onderzoek
naar verbrandingstechniek waarin bedrij-
ven als Electrabel, Shell, Thomassen/
Ansaldo turbines systems en de Neder-
landse vereniging van Vlamonderzoek
deelnemen.
“De problemen zijn overal hetzelfde”,
zegt Bastiaans met een grijns. “Waar wil
je heen met je CO2?” Alles wijst erop dat
elektriciteitscentrales in de toekomst hun
uitstoot gaan nabewerken en kooldioxide
gescheiden zullen opvangen. Als de CO2
vervolgens onder de grond wordt
gepompt, zou dat remmend werken op
het broeikasgaseffect. Bastiaans: “Als je

dat doet met brandstoffen gebaseerd op
biomassa, voer je zelfs CO2 af uit de
atmosfeer.” Voor mobiele toepassingen is
dat nog een brug te ver. Somers: “Je kunt
geen grote zak aan de uitlaat van een auto
binden.”

Biobrandstoffen
De sleutel tot een schoner milieu ligt
daarom niet alleen in betere verbran-
dingstechnieken en het achteraf opvan-
gen van CO2, maar evengoed in het
gebruik van biobrandstoffen. Het verwijt
dat de verbouw van koolzaad, rietsuiker
en andere gewassen ten koste gaat van de
voedselproductie, is volgens Bart Somers
achterhaald. “Bij de eerste generatie
gewassen werden inderdaad de vruchten
gebruikt voor het maken van ethanol.
Maar we zijn al volop bezig met de tweede
generatie biobrandstoffen die uit orga-
nisch restmateriaal wordt gewonnen. Dat
kunnen ‘houtachtige’ substanties zijn
zoals maïsstengels, rietsuikerstengels en
gft-afval. Of slib en mest. Ze hebben in
ieder geval geen negatieve invloed meer
op de voedselproductie.”
Het maken van alternatieve brandstoffen
dateert al van de jaren twintig van de
vorige eeuw. De Duitse geleerden Fischer
en Tropsch ontwierpen een procedure om
een gasmengsel (CO) en waterstof om te
zetten in vloeibare brandstoffen. Deze
synthese wordt slechts beperkt toegepast
door onder andere het Zuid-Afrikaanse
bedrijf Sasol en Shell in Maleisië. Vanwege
de slinkende olievoorraad en de enorme
reserve aan kolen en gassen, neemt de
belangstelling voor het proces echter
sterk toe. “Je kunt alle soorten brandstof
maken. De vraag is alleen: hoe willen we

dat die brandstof eruit ziet? Welke brand-
stofmix is het beste voor welk verbran-
dingsconcept”?, zo werpt Somers op.
Zijn onderzoek naar schonere en zuini-
gere dieselmotoren geniet facilitaire
steun van onder meer DAF, Shell en het
Nederlandse technologiebedrijf
Avantium, dat in 2007 de nieuwe bio-
brandstof ‘Furanics’ lanceerde. De diesel
wordt in een katalytisch proces binnen
enkele minuten gewonnen uit glucose
(suikers). Bij een test draaide een Citroën
Berlingo-diesel probleemloos zes uur
achter elkaar op een mengsel van
driekwart diesel en een kwart Furanics.
Daarbij kwam zeventien procent minder
roet en geen zwavel vrij.

Inspuiting
Volgens Somers biedt vooral homogene
verbranding perspectief zoals een tus-
senvorm van diesel- en benzinemotor die
biedt. Daarvan is de zogeheten HCCI-
motor (Homogeneous Charge Compres-
sion Ignition) nog in ontwikkeling. Het is
in feite een dieselmotor met trekjes van
een benzinemotor. Het brandstofmengsel
ontsteekt nog steeds vanzelf, maar de
mengselvorming lijkt op die van een
benzinemotor. Vooral een gecontroleerde
vloeiende overgang naar het HCCI-
regime heeft ingenieurs decennialang
hoofdbrekens gekost en is nog niet
bereikt. Maar naar verwachting zal de
HCCI-motor in de nabije toekomst rijp
zijn voor productie. Een al werkbare
variant is de zogeheten PCCI-motor
(Premixed-Charge Compression
Ignition). Deze verschijnt dit jaar op de
weg. Het gaat om een motor waarbij de
brandstof eerder wordt ingespoten en er

Een beter beeld van celfusie
Hoe ontstaat leven? Een intrigerende
vraag, die wetenschappers over de hele
wereld bezighoudt. Aan de TU/e richten
dr. Nico Sommerdijk en prof.dr. Rint
Sijbesma zich binnen het honours-
onderzoek ‘The Origin of Life’ op deze
materie. Met een groep studenten
onderzochten ze de afgelopen twee jaar
hoe celfusie plaatsvindt. De resultaten
verschijnen binnenkort in Angewandte
Chemie, een gerenommeerd tijdschrift
voor chemici. 

Wat gebeurt er precies als het ene cel-
membraan (het ‘omhulsel’ van een cel)
fuseert met het andere membraan? Met
computermodellen is dit wel al deels in
kaart gebracht. Maar het hele proces na-
bootsen en vastleggen -en dan ook nog op
beeld-, is nog niet eerder gedaan, vertelt
Sommerdijk, universitair hoofddocent
aan de faculteit Scheikundige
Technologie. Het proces verloopt eigen-
lijk te snel om goed in beeld te brengen.
“We wilden in feite twee liposomen op
heterdaad betrappen”, licht hij toe. 
Een liposoom is een kunstmatig deeltje
dat bestaat uit een membraan dat een
druppeltje water omgeeft.
Membraanfusie vindt plaats bij alle

levende cellen en zorgt voor het transport
van bepaalde moleculen tussen en
binnen cellen. Het membraan bestaat uit
een dubbele laag van fosfolipiden, de
moleculen die ook in levende wezens het
hoofdbestanddeel zijn van het cel-
membraan. Liposomen staan in de
belangstelling, omdat ze inhoud door
membraanfusie kunnen overbrengen.
Die inhoud zou dan ook een genees-
middel kunnen zijn.

Laser
Het natuurlijke proces nabootsen, is nog
niet zo gemakkelijk, zo ondervonden ook
Sommerdijk en de vijf studenten die hem
de afgelopen twee jaar assisteerden. Eric
Creusen, student Biomedische
Technologie, was er vanaf het eerste jaar
bij. “Het onderwerp ‘the origin of life’
sprak me meteen aan. Het was erg leuk
om in dit onderwerp te duiken en de
experimenten te doen”, vertelt hij
enthousiast.
Sommerdijk en de studenten hadden het
idee om de deeltjes door warmte te laten
bewegen en gebruikten daarvoor laser.
Om goede beelden te kunnen krijgen,
moesten de deeltjes vervolgens snel
worden ingevroren. Dat gebeurde met

vloeibaar ethaan. Wat in theorie een goed
idee leek, bleek in de praktijk toch niet als
gepland uit te pakken. Sommerdijk: “De
laser leverde onvoldoende energie om de
liposomen te bewegen. We konden ook
niet altijd herleiden of de beelden be-
stonden uit additieven of uit de cellen.
Bovendien hadden de studenten maar
zo’n drie uur per week de tijd en dan
moesten ook laser en microscoop
beschikbaar zijn.”
In Leiden was dr. Alexander Kros op dat
moment met een vergelijkbaar onderzoek
bezig. Hij wilde met synthetische mole-
culen het effect van eiwitten in de natuur
nabootsen. Waar ze in Leiden vooral
keken naar wát er gebeurt, lag in
Eindhoven de focus op hóe dat gebeurt.
Eindhoven en Leiden bleken veel voor
elkaar te kunnen betekenen.
Sommerdijk:”Zij hadden de methoden
om celfusie na te bootsen en te volgen.
Met onze elektronenmicroscoop konden
wij alles veel gedetailleerder bestuderen.”
Voor Eric Creusen en de andere studen-
ten was het overigens een bijzondere
ervaring om mee te werken. De micro-
scoop is één van de paradepaardjes van de
TU/e en is zo’n duizend keer nauw-
keuriger dan een lichtmicroscoop.

Sommerdijk en zijn studenten wilden de-
zelfde methodes gebruiken als in Leiden.
Dat bleek nog niet zo gemakkelijk.
Creusen herinnert zich, lachend: “Er was
iets misgegaan met de koeriersdienst,
waardoor de deeltjes vijf dagen vanuit
Leiden naar hier onderweg waren. Het
bleken klontjes te zijn geworden.” 
Daarop werd besloten om de liposomen
zelf te maken. Vervolgens lieten de stu-
denten deze membranen stapsgewijs
fuseren: eerst de buitenste lagen en later
ook de binnenste lagen. De deeltjes
werden opnieuw met vloeibaar ethaan
bevroren. Daarnaast is er, in navolging
van Leiden, gewerkt met lichtverstrooiing
om de resultaten te verifiëren. De onder-
zoeksgroep in Leiden was erin geslaagd
om met fluorescentie te bewijzen dat er
uitwisseling was tussen de twee lipo-
somen en dat daarbij niet ‘gelekt’ was. De
deeltjes moeten met elkaar fuseren
zonder te ‘knoeien’; de membranen
moeten intact zijn gebleven. Bovendien
moeten de liposomen in volume zijn toe-
genomen. De facetten die bij celfusie een
rol spelen, hebben ze uiteindelijk in
Eindhoven kunnen aantonen. 
De beelden lieten een soort ‘Barbapapa-
figuurtjes’ zien, zoals Sommerdijk het

Verbranding/Frits van Otterdijk
Foto’s/Bart van Overbeeke

Vlammetjes. We turen erin en dromen weg. Maar niet bij de
capaciteitsgroep Combustion Technology van de faculteit

Werktuigbouwkunde. Daar worden verbrandingsprocessen en
biobrandstoffen nauwgezet berekend en geanalyseerd. 
Het moet leiden tot schonere en efficiëntere turbines en

verbrandingsmotoren. Het baanbrekende onderzoek valt
geregeld in de prijzen en grossiert in valorisation grants van

technologiestichting STW.

Rob Bastiaans.
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Onderzoek in het kort
Superprecieze ionenbundels aan TU/e
BBiijj  CCoohheerreennccee  aanndd  QQuuaannttuumm  TTeecchhnnoollooggyy  aaaann  ddee  TTUU//ee--ffaaccuulltteeiitt  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee  zziijjnn
zzee  eerriinn  ggeessllaaaaggdd  oomm  bbiijjzzoonnddeerr  nnaauuwwkkeeuurriiggee  iioonneennbbuunnddeellss  ttee  mmaakkeenn  uuiitt  eeeenn  nniieeuuww  ttyyppee
iioonneennbbrroonn..  DDee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  ddrr..iirr..  JJoomm  LLuuiitteenn  oonnttttrrookkkkeenn  ddee  iioonneenn  aaaann  eeeenn
uullttrraakkoouudd  ggaass,,  ggeevvaannggeenn  ggeehhoouuddeenn  mmeett  eeeenn  ccoommbbiinnaattiiee  vvaann  eeeenn  mmaaggnneeeettvveelldd  eenn  llaasseerrlliicchhtt..
DDoooorrddaatt  ddee  aattoommeenn  bbiijj  ddeezzee  llaaggee  tteemmppeerraattuurreenn  ((eeeenn  ffrraaccttiiee  vvaann  eeeenn  ggrraaaadd  bboovveenn  hheett  aabbssoo--
lluuttee  nnuullppuunntt))  nnaauuwweelliijjkkss  bbeewweeggeenn,,  kkaann  hheett  uullttrraakkoouuddee  ggaass  wwoorrddeenn  ggeebbrruuiikktt  oomm  iioonneenn--
bbuunnddeellss  mmeeee  ttee  mmaakkeenn  ddiiee  wweell  hhoonnddeerrdd  mmaaaall  nnaauuwwkkeeuurriiggeerr  zziijjnn  ddaann  bbuunnddeellss  ggeemmaaaakktt  mmeett
ccoonnvveennttiioonneellee  tteecchhnniieekkeenn..  DDaatt  mmaaaakktt  ddaatt  jjee  mmeett  ddee  bbuunnddeell  ssttrruuccttuurreenn  kkuunntt  sscchhrriijjvveenn  kklleeiinneerr
ddaann  eeeenn  nnaannoommeetteerr..  VVoollggeennss  LLuuiitteenn  bbiieeddtt  ddee  nniieeuuwwee  tteecchhnniieekk  nnoogg  mmeeeerr  kkaannsseenn::  ““WWee
kkuunnnneenn  bbuunnddeellss  mmaakkeenn  wwaaaarriinn  ddee  iioonneenn  zziicchh  eexxttrreeeemm  llaannggzzaaaamm  vvoooorrttbbeewweeggeenn,,  wwaaaarrddoooorr
wwee  rruuiimmtteellaaddiinnggsseeffffeecctteenn  hheebbbbeenn  kkuunnnneenn  bbeessttuuddeerreenn..””  BBoovveennddiieenn  hheebbbbeenn  ddee  ‘‘ttrraaggee’’  iioonneenn
((ddiiee  oovveerriiggeennss  nnoogg  aallttiijjdd  mmeett  eeeenn  kkiilloommeetteerr  ppeerr  sseeccoonnddee  bbeewweeggeenn))  oonnggeevveeeerr  eevveennvveeeell
eenneerrggiiee  aallss  zziicchhttbbaaaarr  lliicchhtt,,  wwaatt  bbiijjzzoonnddeerree  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  bbiieeddtt  vvoooorr  ddee  wwiisssseellwweerrkkiinngg  mmeett
aattoommeenn..  DDee  rreessuullttaatteenn,,  vvoollggeennss  LLuuiitteenn  vvoooorrnnaammeelliijjkk  ttee  ddaannkkeenn  aaaann  hheett  wweerrkk  vvaann  zziijjnn  pprroommoo--
vveenndduuss  iirr..  MMeerriijjnn  RReeiijjnnddeerrss,,  wweerrddeenn  eeiinndd  jjaannuuaarrii  ggeeppuubblliicceeeerrdd  iinn  PPhhyyssiiccaall  RReevviieeww  LLeetttteerrss..  

Waterstof uit licht: schone energie
OOnnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  AAmmsstteerrddaamm  hheebbbbeenn  wwaatteerrssttooff  wweetteenn  ttee  mmaakkeenn  mmeett
bbeehhuullpp  vvaann  lliicchhtt..  ZZee  ggeebbrruuiikktteenn  hhiieerrvvoooorr  eeeenn  kkuunnssttmmaattiiggee  vvaarriiaanntt  vvaann  hheett  bbllaaddggrrooeenn  ddaatt  iinn
ppllaanntteenn  lliicchhtt  oommzzeett  iinn  cchheemmiisscchhee  eenneerrggiiee..  DDiitt  rreessuullttaaaatt  iiss  vvoollggeennss  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  eeeenn
bbeellaannggrriijjkkee  ssttaapp  nnaaaarr  ddee  ‘‘sscchhoonnee’’  pprroodduuccttiiee  vvaann  wwaatteerrssttooff..  
WWaatteerrssttooff  wwoorrddtt  ddoooorr  vveelleenn  ggeezziieenn  aallss  eeeenn  vveeeellbbeelloovveennddee  eenneerrggiieeddrraaggeerr..  HHeett  iiss  eeeenn  sscchhoonnee
bbrraannddssttooff,,  aaaannggeezziieenn  eerr  bbiijj  vveerrbbrraannddiinngg  sslleecchhttss  wwaatteerr  vvrriijjkkoommtt..  VVoooorr  ddee  pprroodduuccttiiee  vvaann
wwaatteerrssttooff  ((uuiitt  wwaatteerr  ooff  aaaarrddggaass))  wwoorrddtt  nnuu  eecchhtteerr  nnoogg  mmiilliieeuubbeellaasstteennddee  eenneerrggiiee  ggeebbrruuiikktt..  DDee
AAmmsstteerrddaammssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  lliieetteenn  zziicchh  ddoooorr  ddee  nnaattuuuurr  iinnssppiirreerreenn::  zzee  mmaaaakktteenn  ddee  wweerrkkzzaammee
oonnddeerrddeelleenn  nnaa  vvaann  eeeenn  eennzzyymm  ddaatt  wwaatteerrssttooff  pprroodduucceeeerrtt  uuiitt  pprroottoonneenn  eenn  eelleekkttrroonneenn  eenn
vvooeeggddeenn  ddiitt  bbiijj  eeeenn  ssyynntthheettiisscchhee  vveerrssiiee  vvaann  ddee  cchhrroommooffoooorr  ddiiee  bbiijj  ppllaanntteenn  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk
iiss  vvoooorr  ffoottoossyynntthheessee..  DDee  eennzzyymmeenn  bblleekkeenn  wwaatteerrssttooff  ttee  kkuunnnneenn  pprroodduucceerreenn  mmeett  ddee  eenneerrggiiee
ddiiee  ddoooorr  ddee  cchhrroommooffoooorr  uuiitt  lliicchhtt  wwoorrddtt  ggeewwoonnnneenn..

““HHeett  zziijjnn  ttwweeee  ttoottaaaall  ggeesscchheeiiddeenn  wweerreellddeenn,,
mmaaaarr  ddee  mmeennttaalliitteeiitt  ddiiee  jjee  nnooddiigg  hheebbtt  vvoooorr
ttooppssppoorrtt  eenn  wweetteennsscchhaapp  iiss  ddeezzeellffddee..
DDoooorrzzeettttiinnggssvveerrmmooggeenn  eenn  ppeerrffeeccttiioonniissmmee..””
SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiieessttuuddeenntt  JJoobb
VViisssseerrss  iiss  bbeezziigg  mmeett  ddee  aaffrroonnddiinngg  vvaann  zziijjnn
aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt..  DDaaaarrnnaaaasstt  wweerrdd  hhiijj  iinn  22000088
nneeggeennddee  bbiijj  hheett  NNeeddeerrllaannddss  kkaammppiiooeennsscchhaapp
wwiieellrreennnneenn..  DDaaaarrmmeeee  wwaass  hhiijj  kkaammppiiooeenn  bbiijj  ddee
aammaatteeuurrss  --  ddee  aacchhtt  bboovveenn  hheemm  wwaarreenn  pprrooff--
wwiieellrreennnneerrss..
NNaa  zziijjnn  ssttuuddiiee  wwiill  VViisssseerrss  zziicchh  vvoolllleeddiigg  oopp  zziijjnn
ssppoorrtt  rriicchhtteenn..  ””IIkk  wwiill  wweetteenn  hhooeevveerr  iikk  kkaann
kkoommeenn..””  ZZiijjnn  ssttuuddiiee  iiss  nniieett  aalllleeeenn  vvoooorr  ‘‘eerrbbiijj’’,,
ooookk  ddaaaarriinn  iiss  hhiijj  aammbbiittiieeuuss..  NNaa  ddee  ccuumm  llaauuddee
vvoooorr  zziijjnn  bbaacchheelloorr  ggaaaatt  hhiijj  vvoooorr  ddee  mmaasstteerr
vvoooorr  hheettzzeellffddee  rreessuullttaaaatt..  OOmm  ddaatt  ttee  hhaalleenn,,
kkooooss  hhiijj  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerrssttaaggee  zzoorrggvvuullddiigg  uuiitt..
““HHeett  vvaakkggeebbiieedd  vvaann  ddee  pprroocceesskkuunnddee  llaagg  mmee  
ggooeedd..  IIkk  bbeenn  ddaaaarroomm  ggaaaann  pprraatteenn  bbiijj  ddee  ccaappaa--
cciitteeiittssggrrooeepp  cchheemmiisscchhee  rreeaaccttoorrtteecchhnnoollooggiiee..””
IInn  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  ccoommbbiinneeeerrtt  hhiijj
llaabbwweerrkk  mmeett  mmooddeelllleerreenn..
VViisssseerrss  eexxppeerriimmeenntteeeerrtt  mmeett  eeeenn  nniieeuuwwee
mmeetthhooddee  oomm  ddee  eeffffiicciiëënnttiiee  vvaann  cchheemmiisscchhee
rreeaaccttoorreenn  ttee  vveerrhhooggeenn..  ““DDaatt  ddooee  iikk  ddoooorr  kkooooll--
ssttooffnnaannoovveezzeellss  ttee  ggrrooeeiieenn  oopp  eeeenn  sscchhuuiimm,,
wwaaaarrddoooorr  hheett  ooppppeerrvvllaakk  sstteerrkk  wwoorrddtt  vveerrggrroooott..
DDiitt  ‘‘hhaaiirryy  ffooaamm’’,,  zzooaallss  wwee  hheett  nnooeemmeenn,,  vvoorrmmtt
ddee  ddrraaggeerr  vvoooorr  ddee  kkaattaallyyssaattoorr..’’’’  HHeett  sscchhuuiimm
vvaann  VViisssseerrss  iiss  nniieett  ttee  vveerrggeelliijjkkeenn  mmeett  zzeeeeppssoopp

ooff  bbiieerrsscchhuuiimm;;  hheett  iiss  eeeenn  vvaassttee  ssttooff  mmeett  eeeenn
nneettwweerrkk  vvaann  ppoorriiëënn  vvaann  ttiieennddeenn  vvaann  mmiillllii--
mmeetteerrss..““GGeedduurreennddee  ddee  llaaaattssttee  ttiieenn  jjaaaarr
bbeessttaaaatt  eerr  aall  iinntteerreessssee  vvoooorr  sscchhuuiimmttooeeppaass--
ssiinnggeenn  iinn  ddee  cchheemmiisscchhee  tteecchhnnoollooggiiee,,  mmaaaarr
hheett  iiddeeee  oomm  kkoooollssttooffnnaannoovveezzeellss  aaaann  hheett
sscchhuuiimm  ttee  hheecchhtteenn,,  iiss  nniieeuuww..  AAaann  ddeezzee  vveezzeellss
kkuunn  jjee  vveerrvvoollggeennss  aalllleerrlleeii  ssoooorrtteenn  kkaattaallyy--
ssaattoorreenn  kkooppppeelleenn,,  wwaaaarrddoooorr  hheett  bbrreeeedd  ttooee--
ppaassbbaaaarr  wwoorrddtt..’’’’  ZZiijjnn  oonnddeerrzzooeekkssvvrraaaagg  wwaass
oomm  uuiitt  ttee  zzooeekkeenn  hhooee  pprreecciieess  hheett  ccoonnttaacctt
vveerrlloooopptt  ttuusssseenn  ddee  vvllooeeiissttooff  iinn  ddee  rreeaaccttoorr  eenn
ddee  vveezzeellss  oopp  hheett  sscchhuuiimm..  ““HHeett  iiss  zzooeekkeenn  nnaaaarr
hheett  ooppttiimmuumm..  IIkk  wwiill  zzoovveeeell  mmooggeelliijjkk  ooppppeerr--
vvllaakk  ccrreeëërreenn  vvoooorr  aaaannhheecchhttiinngg  vvaann  ddee  kkaattaa--
llyyssaattoorr,,  mmaaaarr  ddee  ssttrruuccttuuuurr  mmooeett  wweell  ooppeenn
bblliijjvveenn,,  aannddeerrss  ssttoommeenn  ddee  rreeaaccttaanntteenn  eerr  nniieett
ssooeeppeell  ddoooorrhheeeenn  eenn  bbeerreeiikkeenn  zzee  ddee  kkaattaa--
llyyssaattoorr  nniieett..’’’’
PPaarraalllleell  aaaann  ddee  pprrooeevveenn  ggeebbrruuiikkttee  VViisssseerrss
ggeeaavvaanncceeeerrddee  wwiisskkuunnddiiggee  mmooddeelllleenn  oomm  ddee
vvllooeeiissttooffssttrroommiinngg  ddoooorr  ddee  llaaaagg  vvaann  kkoooollssttooff--
nnaannoovveezzeellss  oopp  hheett  sscchhuuiimm  nnaauuwwkkeeuurriigg  ttee
bbeesscchhrriijjvveenn..  ““HHeett  bbeellaannggrriijjkkssttee  ddooeell  hhiieerrvvaann
iiss  oomm  mmeeeerr  iinnzziicchhtt  ttee  kkrriijjggeenn  iinn  ddee  ppaarraammeetteerrss
ddiiee  ddeezzee  ssttrroommiinngg  bbeeïïnnvvllooeeddeenn..””  VViisssseerrss  iiss  aall
bbeeggoonnnneenn  mmeett  hheett  sscchhrriijjvveenn  vvaann  zziijjnn  vveerrssllaagg..
HHiijj  hhoooopptt  iinn  mmeeii  ooff  jjuunnii  kkllaaaarr  ttee  zziijjnn..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo--mmoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

verwoordt. Bovendien hadden zich twee
dubbellagen gevormd. “Binnen een
minuut had er al veel fusie plaats-
gevonden. Dat proces gaat razendsnel.”
Creusen: “We waren in eerste instantie
onzeker of alles wel klopte, omdat eerder
zaken fout waren gegaan, maar onze
bevindingen bleken toch echt juist te

zijn.” Sommerdijk: “Doordat we dit
natuurlijke proces hebben kunnen
nabootsen, hebben we dadelijk meer
mogelijkheden om celfusie van dichtbij 
te bestuderen.”/.

Eric Creusen (voor) en Nico Sommerdijk (achter) bij de elektronenmicroscoop. Foto: Bart van Overbeeke

een gedeeltelijk voorgemengd mengsel
ontstaat wat bij een diesel ongebruikelijk
is. Normaal verbrandt de diesel namelijk
direct bij inspuiting. De nieuwe manier
van inspuiting zorgt ervoor dat de tempe-
ratuur relatief laag blijft en de uitstoot
van NOx en roet veel lager zijn. 

Flamelets
Bastiaans: “Verbrandingstechnologie is
heel ingewikkeld. Het is een uiterst
complex samenspel van stroming,
chemie en thermodynamica. Alles
gebeurt tegelijkertijd in een gesloten
circuit.” Voor onderzoek heeft de vak-
groep daarom een moderne DAF-motor
aangepast die half open is en waar met
een camera op hoge snelheid (tot wel
honderdduizend frames per seconde) het
verbrandingsproces in de cilinder wordt
gefilmd. De vertraagde beelden die later
worden afgespeeld, brengen de onder-
zoekers dichter bij de kern van de zaak:
de vlam. De beschrijving van de inwen-
dige structuur van een vlam is echter een
ingewikkeld probleem. Door de sterke
wisselwerking tussen de stroming van de
gassen en de chemische reacties wordt er
overal aan de vlam gemorreld en getrok-
ken. Bij de verbranding van bijvoorbeeld
methaan verlopen meer dan driehonderd
chemische reacties in een heel smal
gebied dat het vlamfront wordt genoemd.
Hierbij ontstaan en verdwijnen meer dan

vijftig tussenproducten met ieder een
eigen rol in het proces. Om realistische
simulaties mogelijk te maken van hoog-
turbulente vlammen worden daarom
‘flamelets’ gebruikt. Onderzoekers
kleden ‘voor het gemak’ de turbulente
vlam uit en delen hem op in een
statistisch geheel van flamelets. Hierdoor
kunnen berekeningen worden uitgevoerd
zonder bijkomende gedetailleerde
chemiecalculaties. Somers: “Je weet wat
je in de tank gooit en wat er daarna door
de uitlaat uitkomt. De grote pijn bij het
vlamonderzoek zit in het dunne
scheidsvlak tussen ‘onverbrand’ en
‘verbrand’. In minder dan een milli-
seconde verlopen bij hoge temperatuur
honderden, zo niet duizenden reacties.” 
Dat is numeriek een enorme klus om te
berekenen en vervolgens weer terug te
stoppen in een theoretisch model. Toch
scoort de rekenmodule van de vakgroep
CT goed. Bastiaans: “We blijven onze
methode valideren en nemen steeds meer
aspecten mee. We proberen theorie en
rekenmodellen bij elkaar te brengen en
aannemelijk te maken. Dat wij dat
kunnen en mensen het ook geloven,
verklaart ons succes.”
Somers en Bastiaans zijn overigens eens-
gezind over dé oplossing van het broei-
kaseffect. “Als iedereen de auto laat staan
en thuis zou blijven, pak je de grootste
winst”, klinkt het lachend./.

schonere globe

Bart Somers.
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Positieve gelui
Stichting Sarakasi biedt jongeren uit

de armste wijken van Nairobi de
kans zich te ontwikkelen als artiest.

Afgelopen zomer verhuisde de stichting
naar een nieuw onderkomen in het oosten
van de Keniaanse hoofdstad. De akoestiek
van het nieuwe ‘Sarakasi Dome’-theater,
gevestigd in een voormalige bioscoop, liet
echter nog te wensen over. Reden voor de
Eindhovense akoestici Constant Hak en
Remy Wenmaekers om -op verzoek van de
Nederlandse oprichters van de stichting-
naar Afrika af te reizen.
“Ik heb mijn ring toch maar afgedaan”,
schetst ir. Remy Wenmaekers van Level
Acoustics de voorzorgsmaatregelen die hij
en zijn collega ir. Constant Hak (faculteit

Bouwkunde) namen voordat ze de slop-
penwijken van Nairobi introkken op zoek
naar materialen om de akoestiek van het
theater mee op te krikken.“Het was niet
de handigste plek om heen te gaan”, zegt
Hak. “Er komen nooit toeristen; we
hebben geen andere blanken gezien. En
we werden ook van alle kanten gewaar-
schuwd: geen horloges of sieraden
omdoen, geen portemonnee in je
broekzak.”
De heren voelden zich in het begin dan
ook niet echt op hun gemak. Hak: “Je zag
toch iedereen kijken met een blik van: wat
doe jij hier?” “Dat dachten wij op een
gegeven moment ook: wat doen we hier
eigenlijk?”, vult Wenmaekers aan. “Zeker

toen Constant per ongeluk op iemands
voet ging staan. Ik dacht dat we er geweest
waren, maar die man lachte gelukkig
alleen maar.” Het is heel belangrijk met
wie je bent, zo bleek: “Iedereen kende de
jongens van het theater; zolang we samen
waren met hen, waren we veilig.” Niet
alleen de sloppenwijkbewoners van
Nairobi kennen de artiesten van Sarakasi:
ze treden over de hele wereld op. Eén van
de artiesten, zanger/gitarist Harry
Kimani, heeft zelfs een nummer op-
genomen met de Nederlandse band Bløf.
“Zij hebben ook opgetreden in het stadion
tijdens het jaarlijkse Sawa Sawa-festival
daar. Daar kwam wel zestigduizend man
op af.”
De heren klinken niet alsof ze erg geleden
hebben onder de spanning; in ieder geval
kunnen ze achteraf de charme van de
omstandigheden wel inzien. Het gebeurt
immers niet elke dag dat je op stel en
sprong naar Afrika reist om daar de akoe-
stische eigenschappen van een theater
voor kansarme jongeren te verbeteren.
Hak vertelt: “Het begon met een tele-
foontje van Anna Houwen van Studium
Generale. Dat is een vriendin van het
Nederlandse echtpaar Van Dijk dat deze
stichting heeft opgericht. Hij werkt als
diplomaat bij de Verenigde Naties in
Nairobi en is tevens voorzitter van de
stichting. Ik heb al eerder dingen voor SG
gedaan, dus Anna wist dat ik wel in ben
voor dit soort avonturen. Vanwege de
gigantische criminaliteit in Nairobi heb ik
nog wel even moeten nadenken… Nou ja,
een uurtje dan.” Het echtpaar Van Dijk
zou de reis en het verblijf regelen. “We
wisten dat we aan een week genoeg
zouden hebben, we hebben al eerder in
extreme omstandigheden onze metingen
verricht, zoals in ondergrondse steden in
Turkije en een ijshotel in Lapland.”

Gele koorts
Er zaten maar een paar weken tussen het
telefoontje van Houwen en de trip naar
Kenia in november. Wenmaekers: “We
waren nog net op tijd voor de prikken
tegen de gele koorts, die moet je namelijk
tien dagen van tevoren krijgen.” Hak: “Ik
heb op het laatste moment nog wat
practica moeten verzetten, maar het las-
tigste was dat we allebei middenin een
verhuizing zaten. We hadden thuis dus
wel iets uit te leggen, maar we moesten
echt in november komen. Anders zouden
onze aanbevelingen niet meer mee-
genomen kunnen worden in de lopende
verbouwing ter voorbereiding van het
grote Sawa Sawa-festival in mei dit jaar.”
Het reisdoel was het oosten van Nairobi,
waar stichting Sarakasi een oude bios-
coopzaal aan de rand van de sloppenwijk

heeft omgebouwd tot een theater voor
muziek en acrobatiek. Jongeren uit de
aanliggende wijk worden er opgevangen
en opgeleid tot artiest. De voorstellingen
zijn gratis, zodat ook de armste bewoners

Akoestisch onde
De Eindhovense akoestici Cons
reisden eind 2008 af naar de Ke

onderzoek te doen naar de ako
sloppenwijk. “Je zag toch iede

wat doe 

Sarakasi
SSttiicchhttiinngg  SSaarraakkaassii
bbeetteekkeenntt  ‘‘cciirrccuuss’’  ooff
‘‘aaccrroobbaattiieekk’’  iinn  hheett  SSwwaahhiillii
eenn  wweerrdd  aacchhtt  jjaaaarr  ggeelleeddeenn
iinn  ddee  KKeenniiaaaannssee  hhooooffddssttaadd
NNaaiirroobbii  ooppggeerriicchhtt  ddoooorr  hheett
NNeeddeerrllaannddssee  eecchhttppaaaarr
MMaarriioonn  eenn  RRuuddyy  vvaann  DDiijjkk..
SSaarraakkaassii  bbeeggeelleeiiddtt
hhoonnddeerrddeenn  jjoonnggee  KKeenniiaanneenn
ddiiee  zziicchh  wwiilllleenn  oonnttwwiikkkkeelleenn
aallss  aaccrroobbaaaatt,,  mmuuzziikkaanntt  ooff  ddaannsseerr,,  ooff  oopp  hheett
ggeebbiieedd  vvaann  ‘‘ffyyssiieekk  tthheeaatteerr’’  eenn  bbeeeellddeennddee
kkuunnsstt..  DDaaaarrbbiijj  lliiggtt  ddee  nnaaddrruukk  oopp  ddee  cchhoorreeoo--
ggrraaffiiee  eenn  uuiittwwiisssseelliinngg  ttuusssseenn  ccuullttuurreenn  eenn  ddee
bboovveennggeennooeemmddee  ddiisscciipplliinneess..  HHeett  iiss  iinnmmiidd--
ddeellss  ddee  ggrroooottssttee  oorrggaanniissaattiiee  oopp  hheett  ggeebbiieedd
vvaann  ‘‘ppeerrffoorrmmiinngg  aarrttss’’  vvaann  OOoosstt--AAffrriikkaa  eenn
aarrttiieesstteenn  aaffkkoommssttiigg  vvaann  SSaarraakkaassii  ttrreeddeenn
rreeggeellmmaattiigg  oovveerr  ddee  hheellee  wweerreelldd  oopp..  
DDee  ssttiicchhttiinngg  ggeeeefftt  ccrreeaattiieevvee  jjoonnggeerreenn  uuiitt  ddee
ssllooppppeennwwiijjkkeenn  ddee  kkaannss  oomm  zziicchhzzeellff  ttee  oonntt--
wwiikkkkeelleenn  aallss  aarrttiieesstt  eenn  bbiieeddtt  ddaaaarrnnaaaasstt  ggrraattiiss
vveerrmmaaaakk  aaaann  dduuiizzeennddeenn  ssttrraaaattaarrmmee

KKeenniiaanneenn..  EEllkk  jjaaaarr  oorrggaa--
nniisseeeerrtt  SSaarraakkaassii  eeeenn
ggrroooott  ggrraattiiss  ccoonncceerrtt  iinn
NNaaiirroobbii,,  hheett  SSaawwaa  SSaawwaa--
ffeessttiivvaall,,  ddaatt  zzoo’’nn  ttaacchhttiigg--
dduuiizzeenndd  mmeennsseenn  ttrreekktt..
OOookk  zziijjnn  eerr  rreeggeellmmaattiigg
ggrraattiiss  vvoooorrsstteelllliinnggeenn  iinn
hheett  tthheeaatteerr  ddaatt  ddiieennsstt
ddooeett  aallss  hheett  hhooooffdd--
kkwwaarrttiieerr  vvaann  SSaarraakkaassii,,

ggeelleeggeenn  aaaann  ddee  rraanndd  vvaann  ddee  ssllooppppeennwwiijjkkeenn
vvaann  NNaaiirroobbii..  SSiinnddss  eennkkeellee  jjaarreenn  oorrggaanniisseeeerrtt
SSaarraakkaassii  ooookk  ooppttrreeddeennss  vvaann  ddee  aarrttiieesstteenn  vvoooorr
kkiinnddeerreenn  iinn  eeeenn  zziieekkeennhhuuiiss  iinn  NNaaiirroobbii..
SSaarraakkaassii  kkaann  zziijjnn  wweerrkk  vveerrrriicchhtteenn  ddaannkkzziijj
bbiijjddrraaggeenn  vvaann  ((vveeeellaall  NNeeddeerrllaannddssee))  ddoonnaa--
tteeuurrss,,  zzooaallss  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  aammbbaassssaaddee  iinn
KKeenniiaa  eenn  SSttiicchhttiinngg  DDooeenn,,  mmaaaarr  ooookk  TTeerrrree  ddeess
HHoommmmeess  KKeenniiaa  eenn  NNoooorrssee,,  ZZwweeeeddssee,,
RRuussssiisscchhee  eenn  AAmmeerriikkaaaannssee  oorrggaanniissaattiieess
sstteeuunneenn  ddee  ssttiicchhttiinngg..  

ZZiiee  ooookk  wwwwww..ssaarraakkaassii..oorrgg..

Acrobaten van Sarakasi geven 
een show in de buitenlucht.

De opstelling voor het meten van de akoestische eigenschappen van matrasjes.

Maximaal resultaat met minimale middelen:
de acrobaten laten ballonnen ontploffen voor
de akoestiekmetingen in het theater.

Constant Hak (links) en
Remy Wenmaekers.
Foto: Bart van Overbeeke
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ervan kunnen meegenieten. “De
akoestiek van de zaal was verre van op-
timaal en dat kan natuurlijk gevaarlijke
situaties opleveren tijdens acrobatische
acts. Communicatie kan dan letterlijk van

levensbelang zijn.” 
De artiesten van Sarakasi zijn ook verant-
woordelijk voor het bewaken en het
onderhoud van het theater. “Als ze een
plafond moeten schilderen, klimmen er
gewoon tien op elkaar. Het is echt onvoor-
stelbaar wat die jongens met hun lichaam
kunnen.” Alles gaat met inzet van veel
mankracht, want geld is er nauwelijks. 
Ook Hak en Wenmaekers moesten zich
aanpassen bij de noodzakelijke geluidme-
tingen om de akoestische eigenschappen
van het theater te bepalen. Wenmaekers:
“We konden maar weinig meenemen, ook
al omdat het risico op beroving wel heel
groot was als we met onze volledige uit-
rusting zouden komen. Speciaal voor de
metingen is lichtgewicht apparatuur
gebouwd die op accu’s kan draaien.” Ook
gebruikten ze eenvoudige ballonnen in
plaats van de gebruikelijke ‘alzijdige’
geluidbron, die het testgeluid voor de
zogeheten impulsresponsiemetingen in
alle richtingen uitzendt. “Dat werkte
prima: we lieten de acrobaten een mense-
lijke toren maken met de ballonnen en
een prikker in de handen.” Het geluid van
de knappende ballonnen werd vervolgens
opgenomen met een microfoon en een
laptop. Hak: “Het probleem met de bal-
lonnen was vooral dat de Kenianen er niet
aan gewend waren. Ze konden ze gewoon
niet opblazen, daarvoor heb je toch een
bepaalde techniek nodig, die je blijkbaar
van kinds af leert. Wij waren met onze
blaaskunsten wel even het mannetje.”
“Maar we hebben niet geprobeerd om net
als de acrobaten in de paal te klimmen”,
zegt Wenmaekers lachend.

Draadloos
De aanvullende metingen, ‘sweeps’
waarbij het geluid van lage naar hoge
tonen oploopt, deden ze met een klein
speakertje en een usb-stick met het
geluidssignaal in mp3-formaat hierop. 
De minimale meetuitrusting bevatte geen
lange audiokabels; Hak en Wenmaekers
hebben de metingen ‘draadloos’ uit-
gevoerd, iets wat problematisch kan zijn
vanwege synchronisatiefouten bij het uit-
zenden en weer opvangen van het test-
geluid. Met dat bijltje hadden de akoestici
echter al eerder gehakt. “Wij hebben
enkele jaren terug in IJsland metingen
gedaan op een plek waar in de
Middeleeuwen recht werd gesproken, op
een open plek in de buitenlucht. Daar
konden we door de grote afstanden ook
niet met kabels werken, er is daarvoor een
systeem ontwikkeld dat uit de geluids-
signalen zelf de juiste synchronisatie
afleidt. Dat hebben we nu ook weer
kunnen toepassen.”
Na de metingen om de akoestiek van de

ruimtes te bepalen, gingen de heren op
zoek naar lokaal verkrijgbare materialen
om verbeteringen aan te brengen. Het
moest uiteraard goedkoop. “Thermische
isolatiematerialen die je kunt gebruiken
als geluidabsorberend materiaal, zoals
glas- en steenwol, zijn op de evenaar niet
te krijgen, dat hebben ze daar niet nodig,
dus moet je het met andere stoffen doen.”
Zoals het materiaal waarmee lokaal
goedkope matrassen worden gefabriceerd.
“Een klein matrasje koop je al voor enkele
tientallen centen, maar daar moet de
lokale bevolking lang voor werken. Wij
hebben er een lading van gekocht om te
testen. Het bleek heel bruikbaar poreus
schuimrubber te zijn.”
Een ander lokaal verkrijgbaar absorptie-
materiaal was het afval van de maïskolven
die in Nairobi op elke straathoek worden
verkocht. Die worden vermalen en daarna
voor allerlei toepassingen ingezet. En
doek, dat in eindeloze hoeveelheden

wordt verkocht op de markt. “Ze hadden
niet echt een idee welk soort doek het
beste zou zijn voor de akoestiek, maar dat
konden wij ze vertellen.” Het avontuur
leverde een rapport met aanbevelingen
op, die door de artiesten zelf worden
gebruikt voor de aanpassingen in het
theater.
Nog een laatste anekdote om de verwon-
dering te illustreren die Hak en
Wenmaekers tijdens hun trip hebben
gevoeld: “Toen de oude bioscoopzaal waar
het theater nu is gevestigd werd
omgebouwd, moesten ze er letterlijk een
halve meter drek uitscheppen: het gebouw
was gebruikt als landingsplaats voor
‘flying toilets’. Mensen stoppen hun uit-
werpselen in een plastic zak en slingeren
het dan zo ver mogelijk weg. Uit zo’n leeg-
staand gebouw komt het niet meer terug;
met een enorme berg stront als
gevolg!”/.

rzoek/Tom Jeltes
stant Hak en Remy Wenmaekers
eniaanse hoofdstad Nairobi om
oestiek van een theater in een
ereen kijken met een blik van:
jij hier?”

Laboratorium voor
Akoestiek

IInn  ddee  zzuuiiddoooosstthhooeekk  vvaann  ddee  TTUU//ee--ccaammppuuss
ssttaaaatt  hheett  LLaabboorraattoorriiuumm  vvoooorr  AAkkooeessttiieekk  ((LLvvAA)),,
ddee  pplleekk  wwaaaarr  BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntteenn  aall  eennkkeellee
ddeecceennnniiaa  pprraaccttiiccaa  ddooeenn  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann
aakkooeessttiieekk  iinn  ggeebboouuwweenn..  SSiinnddss  22000066  ddeelleenn  ddee
bbeewwoonneerrss  vvaann  hheett  LLvvAA  hhuunn  eexxppeerrttiissee  ooookk  mmeett
eexxtteerrnnee  ppaarrttiijjeenn..  HHiieerrttooee  ssttaarrttttee  ddee  TTUU//ee
ssaammeenn  mmeett  aakkooeessttiisscchh  aaddvviisseeuurr  iirr..  RReennzz  vvaann
LLuuxxeemmbbuurrgg  hheett  bbeeddrriijjff  LLeevveell  AAccoouussttiiccss,,  ddaatt

oonnddeerr  mmeeeerr  mmaasstteerrccllaasssseess  oorrggaanniisseeeerrtt,,
oonnddeerrzzooeekk  vveerrrriicchhtt  eenn  aaddvviieess  ggeeeefftt  oovveerr  ddee
bboouuwwkkuunnddiiggee  aassppeecctteenn  vvaann  aakkooeessttiieekk..
MMeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  hheett  llaabb  kkoommeenn,,  iinn  hheett
kkaaddeerr  vvaann  ssttuuddeenntteenn--  eenn  aaddvviieesspprroojjeecctteenn,,
mmeett  eenniiggee  rreeggeellmmaaaatt  oopp  oonnaalllleeddaaaaggssee
pplleekkkkeenn  ddiiee  hheett  uuiitteerrssttee  vvaann  hhuunn  vvaaaarrddiigg--
hheeddeenn  vveerrggeenn..

Een van de vele felgekleurde ‘matatu’s’ in
Nairobi: busjes die tevens dienst doen als disco
om passagiers te trekken.

Het nieuwe theater van Sarakasi in Nairobi.

Remy Wenmaekers (midden) bij een
voorstelling in het openluchttheater.
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eenjaargratispasta.nl

50% korting op
de Volkskrant
plus1 jaar
gratis pasta
Ben je uitwonend student en niet ouder dan

27 jaar, dan betaal je maar liefst 50% 

minder voor een Volkskrant-abonnement.

Het kost je slechts € 12,95 per maand.

En daar krijg je ook nog eens een jaar pasta

van Grand’Italia bij cadeau. De actie loopt tot

en met 28 februari 2009. Dus ga meteen naar 

eenjaargratispasta.nl

EURANDOM
EURANDOM chair
In co-operation with the department of
Mathematics and Computer Science of
Eindhoven University of Technology
(TU/e), EURANDOM established a
EURANDOM Chair. The EURANDOM
professor is a researcher of international-
ly recognized excellence in the research
area of EURANDOM. His or her duties
are to participate in the research
programme of EURANDOM and present
a number of lectures. It is considered
desirable that at least one of these
lectures is aimed at a wider audience
than the immediate colleagues of the
EURANDOM professor.
The EURANDOM professor is appointed
by the Dean of the Department of mathe-
matics and Computer Science, TU/e and
the scientific director of EURANDOM at
the recommendation of the Scientific
Council of EURANDOM.
This year Professor Anton Bovier
accepted this chair.
Anton Bovier holds the Chair of
Probability and Mathematical Statistics at
University of Bonn. The research of
Anton Bovier has been focused on the
application of probabilistic methods in
problems from mathematical physics.
His most significant contributions con-
cern the statistical mechanics of disorde-
red systems, notably spin glasses and the
Hopfield model, random dynamics in
complex environments, in particular,
phenomena of metastability and ageing. 
Professor Bovier will be EURANDOM
Professor from February 15 until end of
March 2009.
On March 3 he will give a public lecture
on ‘Metastability-everywhere’. For a
detailed programme: 
http://www.eurandom.tue.nl/
EURANDOM_chair/public_lecture_
bovier.htm#PUBLIC_LECTURE 
A mini-course on ‘Ageing: from trap
models to spin glasses’ will start March
11. More detailed information
http://www.eurandom.tue.nl/
EURANDOM_chair/public_lecture_
bovier.htm#LECTURE1 

Promoties
Ir. T.F.A. de Greef verdedigt op maandag
16 februari 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 ‘Mechanistic Studies on
Quadruple Hydrogen Bonding Systems’.
De Greef promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promoto-

ren zijn prof.dr. E.W. Meijer en prof.dr.
R.P. Sijbesma.

Dipl.-Math. P. Birkner verdedigt op
maandag 16 februari zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Efficiënt
Arithmetic on Low-Genus Curves’.
Birkner promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotoren
zijn prof.dr. T. Lange en prof.dr. D.J.
Bernstein.

Bedankt
Mede namens mijn vrouw Joke wil ik
iedereen bedanken die heeft bijgedragen
aan het overweldigende afscheidsfeestje
op 23 januari j.l. in de University Club
van de TU/e. Op deze wijze heb ik mijn
‘TU/e-leven’ aangenaam kunnen afslui-
ten.
Harmen Kragt

University Racing
Eindhoven
Afstudeeropdracht
Compound onderzoek naar je eigen
band. Het raceteam van de TU/e biedt de
mogelijkheid om samen met Vredestein
je eigen band te ontwikkelen die gepro-
duceerd zal worden door Vredestein.
Deze band wordt ontwikkeld en gebruikt
voor en door University Racing
Eindhoven. Het compound en samen-
stelling van de band moeten voldoen aan
de extreem hoge eisen die het team stelt.
Kijk voor meer info op: 
www.universityracing.nl.

Stageopdrachten: URE Hybrid
Lijkt het jou interessant om in een
professioneel raceteam te werken?
Ontwikkel en produceer je eigen deel
van de auto om samen met je teamleden
tot de ultieme hybride aangedreven
raceauto te komen. Kijk voor meer info
op: www.universityracing.nl.

Mosaic
Interactief college
Interactief college door dr. Cor van Halen
in Helix STC002 op 19 februari van
12.45 - 14.00 uur. Nederlanders hebben
van zichzelf het idee dat ze een open,
kosmopolitische houding hebben waar-
mee ze zich gemakkelijk kunnen bewe-
gen in allerlei culturen. Deze opvatting
staat in schril contrast met de ervaringen
van veel migranten in Nederland en
ongetwijfeld ook van menig buitenlandse
en allochtone student aan de TU/e. Een
veelgehoorde klacht is dat de onderlinge
contacten tussen de etnische bevolkings-
groepen vaak uiterst moeizaam verloopt.

Voor de autochtone Nederlander is de
oorzaak duidelijk: de afwijkende cultu-
rele achtergrond van de migrant in kwes-
tie. Maar wellicht is het juist de
Nederlandse cultuur die hierin de storen-
de factor is. Volgens de cultuurdimensies
van de Nederlandse cultuurpsycholoog
Geert Hofstede vertoont de Nederlandse
samenleving in mondiaal opzicht name-
lijk een zeer typisch en uniek profiel. De
Nederlandse cultuur wordt niet alleen
gekenmerkt door een relatief hoge mate
van individualisme, maar ook door
onduidelijke man-vrouwverhoudingen,
gezagsstructuren en sociale regels. Dit
leidt tot omgangsvormen en sociale ver-
wachtingen die in de ogen van buiten-
staanders uitermate ambigue aandoen.
De vereiste gedragsregulatie ligt op een
veel implicieter, onzichtbaar niveau.
Nederlandse omgangsvormen zijn voor
buitenstaanders dan ook erg moeilijk te
begrijpen, laat staan aan te leren. Het
gevolg is een grote mate van wederzijds
onbehagen.

Landelijke Studenten
Vakbond
Bestuur gezocht
De Landelijke Studenten Vakbond
(LSVb) is op zoek naar een nieuw
bestuur voor het jaar 2009-2010. Als
bestuur ben je verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken, stuur je de
medewerkers aan en heb je regelmatig
contact met verschillende koepelorgani-
saties in het onderwijs, politici zoals
minister Plasterk en het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW). Een bestuursjaar is leuk,
uitdagend en enorm leerzaam. Op
www.lsvb.nl staat meer informatie over
de LSVb, onze activiteiten en de sollicita-
tieprocedure. Wanneer je een dag mee
wilt lopen of eens iemand uit het bestuur
wilt spreken, kan dit door een mail te
sturen naar lisa@lsvb.nl of te bellen naar
030-2316464.

Assistant or Associate Professor (tenure-
track position) (V34.329), the group
Elementary Processes in Gas Discharges
(EPG) at the department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 12 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3.872 t/m 4.970 euro).

Full Professor Systems Design
(V35.409), department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 23 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4.904 t/m 7.142 euro).

3 Post-doctoral positions for Photonic

Home and Access Networks (V36.351),
department of Electrical Engineering (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 10 cao Nederlandse universi-
teiten bijlage 1 (2.330 t/m 3.678 euro).

PhD Student Multi-scale simulation of
multi-material adherence (V37.633),
Materiaal- en Grensvlaktechemie, depart-
ment of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2.042 t/m 2.612 euro).

PhD creation of functional nanostructu-
res in solution/dispersion (V37.668),
Laboratory of Materials and Interface
Chemistry, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).

2 PhD students Supramolecular
Biomedical Materials for Regenerative
Medicine (V50.110), Molecular Science &
Technology, department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2.042 t/m 2.612 euro).

2 postdocs Supramolecular Biomedical
Materials for Regenerative Medicine
(V50.111), Molecular Science &
Technology, department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.379 t/m 3.755 euro).

PhD student FRET 2.0: development of
genetically encoded sensor proteins
(V50.112), Chemical Biology, department
of Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).

PhD Student Development of peptide-
based molecular imaging probes
(V50.113), Chemical Biology, department
of Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).

PhD student Chemical Biology of
Membrane Proteins (V50.114), Chemical
Biology, department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2.042 t/m 2.612 euro).

PhD student Chemical Biology of
Nuclear Receptors (V50.115), Chemical
Biology, department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2.042 t/m 2.612 euro).

Postdoc Chemical Biology of Nuclear
Receptors (V50.116), Chemical Biology,
department of Biomedical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 cao Nederlandse uni-
versiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755
euro).

PhD student Supramolecular Chemical
Biology of Polyvalent Architectures
(V50.117), Chemical Biology, department
of Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).

Postdoc Supramolecular Chemical
Biology of Polyvalent Architectures
(V50.118), Chemical Biology, department
of Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).

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

Algemeen

Mensen

Studentenleven
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Part of the two-year post-
Master program of User
System Interaction (USI)
is an industrial assign-
ment of nine months.
André Fialho from Brazil
is doing his assignment
at Philips Connected
Consumer Solutions
(CCS) and Jennifer Curtis
from the United States
(Kansas) is working at
the Telematica Institute
in Enschede. What are
their assignments about
and what is it like to work
in a Dutch environment?

Fialho, who has a back-
ground in computer
science, did his Master’s
with an emphasis on multi-
media and hypermedia
web applications at PUC
University, Rio de Janeiro.
“I didn’t want to become an
academic”, he states as his
reason for applying at USI.
That was also a major
reason for Curtis to apply at
USI. She has got a Master’s
degree in cognitive psy-
chology. “I studied visual
attention and memory.
And then I started a PhD
on memory and attention
processes over the life
span. The kind of research
that I was doing was very
basic. I didn’t want to give
up on it, but finally I
decided to move on and try
something different. One
of my professors recom-
mended that I apply to
USI.” 
“After a year of practical
workshops in all kinds of
relevant subjects, we get a
list of options for the in-
dustrial assignment”, ex-
plains Fialho. “I was lucky
to get my first-choice
assignment at Philips
Research, on IPTV: a tele-
vision which is Internet
enabled. It really fit with
my background, where I
did a lot of hypermedia ap-
plication modeling and

development. I also
worked with interface ani-
mation and on how to
model it. I like to work with
graphically rich, dynamic
interfaces. So Internet TV
is a good medium for me,
as a lot is going on on the
screen.” 

User testing
At CCS a lot of user testing
is going to be done ad-
dressing multiple con-
current applications on TV.
“For example, what infor-
mation is grabbing the
user’s attention, which
service on IPTV is valued
most, and of course on the
interaction aspects of the
interface itself”, Fialho ex-
plains. “It’s a tradition
within Philips to hire
USI’s”, according to
Fialho. “And they like to
have a former USI to train a
new one. I have a former
USI student as a coach as

well. It’s easy to talk with
each other when you have
the same background.”
Fialho feels “it’s a really
creative environment,
especially for this project.
You are given a lot of
space.” Curtis thinks the
same of her project at the
Telematica Institute. She is
working on a project called

‘Future workspaces’. “They
look at the future of work
practices and environ-
ment”, says Curtis.
“Especially for people who
are highly mobile, like
knowledge workers and
consultants.” Researchers
distinguish several ob-
stacles for a really efficient
and productive mobile

worker. Two of them are
‘being in synch’ and ‘in
touch’. “If you are not in
synch with your col-
leagues, you don’t know
what they are working on
and vice versa”, Curtis ex-
plains. “You can also feel
detached from your col-
leagues and even get
isolated. I investigate

whether these two
concepts are really valid.
And try to identify solu-
tions for these obstacles.”

Inspiring
Curtis thinks it is a really
good assignment for
someone with a psycho-
logical background like
her. “The concepts they
came up with are psycho-
logical constructs”, she
says. “A ‘feeling of connec-
tedness’ and ‘knowledge
sharing’ are psychological
notions. It makes me feel I
can really get into it and
think about it in a slightly
new way. It will be fun to
look into the literature and
see what different areas are
doing.” Curtis is very po-
sitive on the atmosphere at
Telematica. “It’s the first
place I came across where
it appears that people really
like their job and that’s in-
spiring.” 
And more general on
working in the Nether-
lands, she adds: “The ap-
proach to work and life is
more balanced here. I
think that is very good. For
example, it gives you the
opportunity to travel,
which is a wonderful
benefit of course.”/.
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Industrial assignments at USI

Culture shock
When you have just started
to study or work in the
Netherlands it seems as if
the Dutch are very open
and hospitable. Yet the
spirits of many an interna-
tional student or staff
member sag after a while.
Why doesn’t my colleague
invite me after work? Does
my supervisor really think
that I am doing my work so
badly, for I am only getting
criticism from him. Why
do people here even eat
while working on their
PCs? And that famed
openness appears to
become a wall of non-com-
mitment if anything. How
is it that the first impres-
sion proves to be incorrect
after all? 
For the second year
running, multicultural
student association Mosaïc
is holding a lecture about

the phenomenon of
culture shock and about
other things you notice
when you are staying in the
Netherlands for a longer
period. Guest speaker is dr.
Cor van Halen from Rad-
boud University in Nijme-
gen. He will show among
other things why the Dutch
are such ‘funny creatures’.
For this he will make use of
the research conducted by
cultural psychologist Geert
Hofstede.

The lecture will take place
in Helix STC 0.02 on
Thursday February 19
from 12.45 to 14.00 hours.
The interactive lecture will
be in English, admission is
free and listeners will be
welcomed with coffee, tea
and - surprise surprise in
the Netherlands: ‘brood-
jes’./.

International debate in Eindhoven
“Your mobile phone is
the wallet of the future”,
put Rob van de Berg from
RaboMobiel, a division of
the Rabobank. “The
European Union does not
represent Europe”,
stated prof. dr. Johan
Schot, who specializes in
Industrial History at
TU/e. And the last thesis
entitled ‘We should build
new nuclear power
stations’ was introduced
by consultant and TU/e
alumnus Arjan Rooyens,
who led the debate.

The debate for interna-
tional students, which took
place in Eindhoven’s City
Hall on Monday February
9, had been organized by
ESTIEM, an organization
of European Students of
Industrial Engineering
and Management. The
debate formed part of a
seven-day program en-
titled ‘Holland 3D’, taking

place this week. In the
context of this program
some forty international
students are taking part in
various activities in order
to get to know the
Netherlands better. The
Eindhoven section of the
program has been set up by
Interactie. 
Perhaps it was due to the
busy day and night
program of the last few
days or to the fact that the
thirty to forty international
students had just had
dinner, that the debate
started calmly. Rooyens
invited the students to play
with arguments in order to
train their persuasive
skills. “Good managers
must be able to convince
others of good ideas to
reach their goals. Debating
is a way to train this”, he
stated.
In the first round on
‘mobile phone the future
wallet’ the participants

were divided into two
groups. They had to give ar-
guments against or in favor
of the statement de-
pending on the group they
were in. Schot, who was
also a member of the jury,
stated that he would pay
extra attention to argu-
ments grounded in humor.
A funny one-liner from a
student from Portugal: “In
a few years our children
will use their mobile phone
instead of toilet paper
when they go to the
bathroom.” And another
one from a Dutch student:
“It’s a good idea if you want
to lose everything at the
same time. You lose your
wallet and you can’t make a
phone call to block your
account.”
During the discussion on
Europe everybody could
choose to be in favor or
against the statement
themselves. This discus-
sion proceeded more

seriously. Most people
seemed to be in favor of the
statement. As one of them
stated: “All countries are
selfish. The EU is for the
protection of rich
countries.” Alexander
from Enschede suggested
that countries which are ex-
cluded from the EU now,
could start a union them-
selves. Alexandra from
Romania argued that
“Europe is a continent
which you can point out on
a map. And as long as not
all countries of that con-
tinent are part of the EU,
the EU is not representing
Europe.” 
As far as the third state-
ment on building new
nuclear power plants was
concerned, “there was a
striking number of
students in favor of the
statement on new nuclear
plants”, says Van Rooyen.
Is this the post-Chernobyl
generation?/.

TThhee  UUSSII  pprrooggrraamm  bbeeggiinnss  iinn  OOccttoobbeerr  ooff
eevveerryy  yyeeaarr..  EEvveerryy  yyeeaarr  tthheerree  aarree  ttwwoo
ggeenneerraattiioonnss  ooff  UUSSII  ssttuuddeennttss  aaccttiivvee..  TThhee
sseeccoonndd  ggeenneerraattiioonn,,  ccoouunnttiinngg  ssiixxtteeeenn
ssttuuddeennttss  tthhiiss  yyeeaarr,,  ssttaarrtteedd  oonn  aa  nniinnee--
mmoonntthh  iinndduussttrriiaall  aassssiiggnnmmeenntt  oonnee
mmoonntthh  aaggoo..  
““SSttuuddeennttss  kknnooww  wwhhaatt  tthheeyy  wwiillll  ggeett
ssttaarrtteedd  oonn  aabboouutt  oonnee  mmoonntthh  iinn
aaddvvaannccee””,,  ssaayyss  ddrrss..  MMiiaa  JJeellssmmaa,,  ccoooorr--
ddiinnaattoorr  ooff  tthhee  UUSSII  pprrooggrraamm..  ““TThhiiss  iiss
pprreecceeddeedd  bbyy  aa  ggrreeaatt  ddeeaall  ooff  aaccqquuiissiittiioonn
wwoorrkk..””  EEaarrllyy  iinn  SSeepptteemmbbeerr  ccoonnttaacctt
ppeerrssoonnss  wwiitthhiinn  ccoommppaanniieess  aarree  aapp--
pprrooaacchheedd  bbyy  UUSSII  ssttaaffff  mmeemmbbeerrss..  TThhee
ccoommppaanniieess  iinnvvoollvveedd  mmaayy  bbee  PPhhiilliippss,,
OOccéé  TTeecchhnnoollooggiieess,,  VVooddaaffoonnee,,  DDrrääggeerr

mmeeddiiccaall,,  AAllccaatteell  aanndd  vvaarriioouuss  ootthheerrss..
TThhee  ccoonnttaacctt  ppeerrssoonnss  ddiissccuussss  mmaatttteerrss
iinntteerrnnaallllyy  aanndd  ccoommee  uupp  wwiitthh  aa  pprroojjeecctt
pprrooppoossaall..  TThhee  cclliieennttss  iinnssppeecctt  tthhee
rreessuummeess  ooff  aallll  UUSSII  ssttuuddeennttss  aanndd  ddeecciiddee
wwhhiicchh  oonneess  tthheeyy  wwaanntt  ttoo  iinntteerrvviieeww..  AAtt
tthhee  ssaammee  ttiimmee,,  tthhee  UUSSII  ssttuuddeennttss  iinnddii--
ccaattee  tthheeiirr  pprreeffeerreenncceess..  ““UUssuuaallllyy  tthhiiss
rreessuullttss  iinn  aa  ffaaiirrllyy  ggoooodd  mmaattcchh””,,  ssaayyss
JJeellssmmaa..  ““WWhheenn  yyoouu  aarree  eenntthhuussiiaassttiicc
aabboouutt  aa  cceerrttaaiinn  pprroojjeecctt,,  yyoouu  aarree  aallssoo
qquuiittee  mmoottiivvaatteedd..  AAnndd  yyoouu  rraaddiiaattee  tthhaatt..””
SSuubbsseeqquueennttllyy  tthhee  iinntteerrvviieewwss  ttaakkee  ppllaaccee
aanndd  tthhee  ccoommppaanniieess  sseelleecctt  ssuuiittaabbllee  ccaann--
ddiiddaatteess..  TThheeyy  ppaayy  tthhiirrttyy  tthhoouussaanndd
eeuurrooss  ffoorr  aann  aassssiiggnnmmeenntt..  ““TThheerree  iiss
iinnccrreeaassiinngg  iinntteerreesstt  iinn  tthhiiss  pprrooggrraamm””,,

JJeellssmmaa  eexxppllaaiinnss..  ““CCoommppaanniieess  rreeaalliizzee
tthhaatt  rreesseeaarrcchh  iinnttoo  uusseerr  ssyysstteemm  iinntteerr--
aaccttiioonn  ppaayyss  ooffff..  IItt  mmaayy  bbee  aa  ccoossttllyy  aaffffaaiirr
iiff  aa  nneeww  pprroodduucctt  iiss  ppuutt  oonnttoo  tthhee  mmaarrkkeett
iiff,,  ffoorr  iinnssttaannccee,,  iitt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  tteesstteedd
wwhheetthheerr  iitt  iiss  uusseerr--ffrriieennddllyy  oorr  nnoott..””
AAnn  iinndduussttrriiaall  aassssiiggnnmmeenntt  mmaayy  yyiieelldd
ddiiffffeerreenntt  rreessuullttss,,  ssuucchh  aass  aa  pprroottoottyyppee,,
aann  eevvaalluuaattiioonn  bbaasseedd  oonn  uusseerr  tteessttss  oorr  aa
ppaatteenntt  aapppplliiccaattiioonn..  JJeellssmmaa::  ““OOvveerr  tthhee
ppaasstt  tteenn  yyeeaarrss  wwee  hhaavvee  nnoottiicceedd  tthhaatt
UUSSII’’ss  oofftteenn  ggeett  iinnvviittaattiioonnss  ttoo  kkeeeepp
wwoorrkkiinngg  ffoorr  tthhee  ccoommppaanniieess  wwhheerree  tthheeyy
ccaarrrriieedd  oouutt  tthheeiirr  aassssiiggnnmmeennttss..  AAnndd  tthhaatt
ffoorrmmeerr  UUSSII’’ss  wwoorrkkiinngg  ffoorr  aa  ccoommppaannyy
ssuuppeerrvviissee  nneeww  UUSSII’’ss  wwiitthh  tthhee  llaappssee  ooff
ttiimmee..””

Jennifer Curtis (left) and André Fialho. Photo: Bart van Overbeeke

TThhee  EEnngglliisshh  PPaaggee  iiss  wwrriitttteenn  bbyy  PPaauullaa  vvaann  ddee  RRiieett  aanndd  
IInnggrriidd  MMaaggiillsseenn..  TThheeyy  ccaann  bbee  rreeaacchheedd  aatt  eennggccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..
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Een dvd na de dood

Nieuwe ideeën ontstaan soms op onver-
wachte plekken. Zo was het ook bij Erwin
Wullems en Bart Robben, eerder collega’s
bij de Hema. Nogal wat onderwerpen pas-
seerden daar de revue. Zo ook het over-
lijden van geliefden en het feit dat het
mooi zou zijn geweest als de uitvaart op
beeld was vastgelegd. Wullems: “Mensen
leggen hun hele leven vast: een bruiloft,
het eerste lachje van hun kind… Maar van
een uitvaart of crematie worden vaak
geen opnames gemaakt.” Het idee voor
een bedrijfje was geboren en de twee
verkenden de markt. Weinig bedrijven
bleken actief op dit gebied. Wullems
vertelt: “Her en der worden wel opnames
gemaakt, maar niet met meerdere came-
ra’s en het wordt ook niet live uitgezon-
den.” 
Want dat was één van de criteria: Robben
en Wullems wilden live uitzenden.
Belangrijke randvoorwaarde was dat de
aanwezigen daarvan geen hinder onder-
vinden. Wullems: “Een camerateam laten
rondlopen, was uitgesloten. Je wilt
mensen daar niet mee lastig vallen. Ze
hebben op dat moment heftige emoties;
bovendien gedragen mensen zich anders
bij een camera.” Het duo ging in conclaaf
met een uitvaartcentrum en kwam zo op
het uiteindelijke concept.

Live meekijken
Inmiddels hangen in vijf crematoria in
Nederland drie camera’s - redelijk
onzichtbaar voor de aanwezigen.
Wullems en Robben hebben een internet-
verbinding en kunnen vanuit hun
kantoor aan de Kerkstraat in Eindhoven
live meekijken met de beelden en op
afstand regisseren. Dat laatste is volgens
Wullems uniek in Nederland. Wie een
bepaalde crematie wil zien, moet
inloggen met een unieke code en toe-
stemming hebben gekregen van de ‘aan-

vrager’. De contactpersoon krijgt een dvd
en kan ook bijbestellen. Het live uitzen-
den en de dvd kosten tweehonderdvijftig
euro. Wullems: “De ene persoon heeft er
echt behoefte aan om dat laatste unieke
moment nog eens te bekijken. Voor een
ander is het voldoende te weten dat de
dvd er is.”
Memoria Media wil de komende jaren
uitbreiden. Wullems: “We hebben de af-
gelopen twee jaar gebruikt om goed op te
starten. Het komt heel nauw met die
opnames; alles moet perfect kloppen, je
kunt het niet allemaal nog eens overdoen.
We willen de mogelijkheid om opnames
te maken en die via internet live te bekij-
ken voor veel meer gebeurtenissen inzet-
ten. Denk aan het bekijken van beelden
van een dienst van je eigen parochie of
van een bruiloft waar je niet bij kunt
zijn.” De twee verkennen ook de
mogelijkheid om uitvaartdiensten in
bijvoorbeeld kerken te filmen. Bovendien
kijken ze over de grens naar de
mogelijkheden in België en Duitsland. 
Een belangrijk punt hierbij is dat je het
liefst niet overal vaste camerasystemen

ophangt. “Dat kost een hoop geld.
Bovendien is het niet altijd even
praktisch.” Zo gelden in kerken vaak
allerlei monumentale beperkingen,
weten ze. 

Mobiele systemen
Op dat punt kwamen studenten
Elektrotechniek Tim Koene en Henk-Jan
Haasnoot om de hoek kijken. Beiden
volgden het keuzevak Technology
Entrepeneurship aan de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences. Ze wilden in de praktijk rond-
snuffelen en na hun studie op kortere
(Koene) of langere (Haasnoot) termijn
zelf een bedrijf beginnen. 
Koene en Haasnoot onderzochten bij
Memoria Media in hoeverre het rendabel
is om bij uitvaarten met mobiele in plaats
van vaste camerasystemen te werken. De
twee schreven daarvoor een beleidsplan.
De studenten gingen uit van een geheel
nieuwe situatie, waarbij alle systemen
mobiel zijn. 
Koene richtte zich vooral op de gevolgen
voor de bedrijfssituatie, Haasnoot bekeek

hoofdzakelijk het financiële plaatje. Met
marktonderzoeksresultaten binnen de
uitvaartmarkt lieten ze berekeningen los
op de beoogde situatie en maakten ze een
schatting van de kosten. Ze brachten
onder meer in kaart hoeveel een systeem
Memoria Media zou kosten in de aan-
schaf. Uit gesprekken met leveranciers
bleek dat een licht en goed te trans-
porteren camerasysteem een goede optie
was. Dat zou dan door iemand moeten
worden geplaatst en na de uitvaart weer
moeten worden meegenomen. 
Hun eindconclusie: een mobiel systeem
is een noodzaak voor uitbreiding binnen
en buiten Nederland. Het levert boven-
dien een hoop winst op. Haasnoot: “Je
kunt meer vraaggericht te werk gaan. Een
mobiel systeem is gemakkelijker en vaker
te gebruiken. Je bent niet afhankelijk van
één locatie.” Eén van de randvoorwaarden
is wel dat voor bepaalde onderdelen
mogelijk specialisten moeten worden
ingezet, bijvoorbeeld logistieke experts. 

Erwin Wullems van Memoria Media is
tevreden over de bijdrage van de studen-
ten. “Ze hebben er veel energie in gesto-
ken. Het logistieke deel had wel nog wat
beter uitgezocht kunnen worden. De
markt hebben ze daarentegen goed in
beeld gebracht.” De eigenaren van
Memoria Media willen in eerste instantie
gedeeltelijk overgaan op mobiele systemen.
Koene en Haasnoot zijn op hun beurt te
spreken over hun uitstapje naar het
bedrijfsleven. Koene: “Het heeft ons wel
een hele hoop tijd gekost. Het vak was op
slechts drie studiepunten berekend en we
hebben er veel meer tijd ingestoken.
Maar het was een briljante ervaring. Je
idee moet gewoon goed zijn, maar hoeft
ook weer niet exceptioneel te zijn. De
Nobelprijs hoef je er niet mee te
winnen.”/.

Beleidsplan/Judith van Gaal
Foto/Bart van Overbeeke

Stel, je familie uit Griekenland kan niet naar de crematie van
je vader komen. Of je wilt de uitvaart van een geliefde nog

eens terugzien. Het Eindhovense bedrijf Memoria Media biedt
de mogelijkheden om een uitvaart via internet live te volgen

en een dvd van de ceremonie te krijgen. Studenten
Elektrotechniek Tim Koene en Henk-Jan Haasnoot schreven
een beleidsplan voor het bedrijf, dat zij in januari presen-

teerden bij de afsluiting van het vak Technology
Entrepeneurship. 
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/Patatje Oorlog?
TToonneeeell  vvoooorr  eecchhttee  kkiinnddeerreenn  iinn  ddee
eecchhttee  wweerreelldd,,  ddaatt  vvrraaggeenn  oopprrooeepptt,,
llaaaatt  zziieenn  ddaatt  oopplloossssiinnggeenn  vvaaaakk  nniieett
vvoooorr  ddee  hhaanndd  lliiggggeenn  ooff  eerr  ggeewwoooonn
nniieett  zziijjnn..  DDaatt  iiss  HHeettppaaaarrddddaattvvlliieeggtt,,
eeeenn  jjeeuuggddtthheeaatteerrggeezzeellsscchhaapp  vvaann
EEiinnddhhoovveennssee  bbooddeemm..  IInn  ddee
ssppaannnneennddee  vvoooorrsstteelllliinngg  ‘‘PPaattaattjjee
OOoorrlloogg??’’  bbeerreeiiddeenn  ddee  kkiinnddeerreenn  zziicchh
vvoooorr  oopp  eeeenn  oooorrlloogg  ddiiee  ddee  vvooll--
wwaasssseenneenn  hheebbbbeenn  vveerroooorrzzaaaakktt..  ZZee
wwiilllleenn  eerrvvoooorr  zzoorrggeenn  ddaatt  hheett
oopphhoouuddtt  eenn  nnooooiitt  mmeeeerr  ggeebbeeuurrtt..  TTee
zziieenn  iinn  PPllaazzaa  FFuuttuurraa  vvaann  vvrriijjddaagg  1133
ttoott  eenn  mmeett  wwooeennssddaagg  1177  ffeebbrruuaarrii..
ZZiiee  wwwwww..ppllaazzaaffuuttuurraa..nnll..

/Level 42
DDee  nnoossttaallggiiee  vvaann  ddee  jjaarreenn  ttaacchhttiigg
vviieerrtt  oopp  zzaatteerrddaagg  1144  ffeebbrruuaarrii
hhooooggttiijj  iinn  MMuuzziieekkcceennttrruumm  FFrriittss
PPhhiilliippss..  DDaaaarr  ttrreeeeddtt  vvaannaaff  2200..1155  uuuurr
LLeevveell  4422  oopp,,  ddee  bbeeffaaaammddee  BBrriittssee
ppooppffoorrmmaattiiee  ddiiee  zzoo’’nn  kkwwaarrtt  eeeeuuww
ggeelleeddeenn  hhiittss  ssccoooorrddee  mmeett  ‘‘LLeessssoonnss
iinn  lloovvee’’  eenn  ‘‘HHeeaavveenn  iinn  mmyy  hhaannddss’’..
EEnnttrreeee  3355  eeuurroo,,  zziiee  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoo
wwwwww..pphhiilliippsshhaallll..nnll..

/Explosief
lachen
NNaa  ddee  ssuucccceessvvoollllee  mmaaaannddeelliijjkkssee
CCoommeeddyy  NNiigghhttss  iinn  ddee  EEffffeennaaaarr  vvaann
ddee  aaffggeellooppeenn  ttwweeee  jjaaaarr,,  nneeeemmtt
CCoommeeddyy  EExxpplloossiioonn  ddee  ffaakkkkeell  vvaann  ddee
llaacchh  oovveerr..  EEllkkee  ttwweeeeddee  zzaatteerrddaagg
vvaann  ddee  mmaaaanndd  bbeezzeetttteenn  ssttaanndd--
uuppppeerrss  vvaann  ddiitt  NNeeddeerrllaannddssee
ccoommeeddyyccoolllleeccttiieeff  ddee  ppllaannkkeenn  vvaann
hheett  ppooppcceennttrruumm..  OOnnddeerr  hheenn  JJaavviieerr
GGuuzzmmaann,,  KKrriisstteell  ZZwweeeerrss  eenn  WWiillkkoo
TTeerrwwiijjnn;;  wwiiee  wwaannnneeeerr  ssppeeeelltt,,  hhaannggtt
aaff  vvaann  wwiiee  oopp  wweellkk  mmoommeenntt  iinn
ttooppvvoorrmm  iiss  vvoooorr  ddee  bbeesstt  mmooggeelliijjkkee
aavvoonndd..
ZZaatteerrddaagg  1144  ffeebbrruuaarrii  vvaannaaff  2200..0000
uuuurr,,  vvoooorr  ttiieenn  eeuurroo  bbeenn  jjee  eerrbbiijj..  
ZZiiee  wwwwww..eeffffeennaaaarr..nnll..

/Zonnestelsel
HHeett  zzoonnnneesstteellsseell  ssttaaaatt  cceennttrraaaall
ttiijjddeennss  hheett  aaaannkkoommeennddee  uunniivveerrssii--
tteeiittssccoolllleeggee  iinn  ddee  rreeeekkss  BBiigg
HHiissttoorryy,,  mmaaaannddaagg  1166  ffeebbrruuaarrii  vvaannaaff
1155..3300  uuuurr..  HHoooogglleerraaaarr  sstteerrrreennkkuunnddee
CCaarrsstteenn  DDoommiinniikk  ggeeeefftt  iinn  DDee  ZZwwaarrttee
DDooooss  eeeenn  oovveerrzziicchhtt  vvaann  ddee  hhuuiiddiiggee
kkeennnniiss  vvaann  zzoonn  eenn  ppllaanneetteenn  eenn
bbeelliicchhtt  aaaann  ddee  hhaanndd  ddaaaarrvvaann  hheett
oonnttssttaaaann  eenn  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann
oonnss  zzoonnnneesstteellsseell..
SSttuuddeenntteenn  kkuunnnneenn  zziicchh  vviiaa
SSttuuddyywweebb  ooppggeevveenn  vvoooorr  hheett
kkeeuuzzeevvaakk  BBiigg  HHiissttoorryy,,  mmaaaarr  bbiijj  vvooll--
ddooeennddee  ppllaaaattss  zziijjnn  ddee  iinn  ttoottaaaall
ttwwaaaallff  uunniivveerrssiitteeiittssccoolllleeggeess  ((pplluuss
ggaassttccoolllleeggee))  ooookk  ttooeeggaannkkeelliijjkk  vvoooorr
aannddeerree  bbeellaannggsstteelllleennddeenn..  VVoooorraaff
aaaannmmeellddeenn  vviiaa  bbiigg..ssgg@@ttuuee..nnll..

/Intelligent
design
HHeett  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  ggeehhaallttee  vvaann
ccrreeaattiioonniissmmee  eenn  iinntteelllliiggeenntt  ddeessiiggnn
wwoorrddtt  oopp  wwooeennssddaagg  1188  ffeebbrruuaarrii  iinn
ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall  bbeesspprrookkeenn  ddoooorr  ddee
VVllaaaammssee  bbiijjzzoonnddeerr  hhoooogglleerraaaarr
JJoohhaann  BBrraaeecckkmmaann..  HHiijj  zzeett  hheett
ooppkkoommeenndd  ccrreeaattiioonniissmmee  ((hheett  iiddeeee
ddaatt  hheett  BBiijjbbeellssee  sscchheeppppiinnggssvveerrhhaaaall
lleetttteerrlliijjkk  wwaaaarr  iiss))  eenn  ddaaaarruuiitt  vvoooorrtt--
kkoommeennddee  llaabbeellss  aallss  iinntteelllliiggeenntt
ddeessiiggnn  aaff  tteeggeenn  ddee  eevvoolluuttiieetthheeoorriiee
vvaann  DDaarrwwiinn  ((ddiiee  sstteelltt  ddaatt  eevvoolluuttiiee
vvaann  ssoooorrtteenn  wwoorrddtt  ggeeddrreevveenn  ddoooorr
nnaattuuuurrlliijjkkee  sseelleeccttiiee))..  IInn  ddee  BBllaauuwwee
ZZaaaall  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  vvaannaaff  1111..4455
uuuurr..

Wachten op de waardin en verlossing
Een absurde komedie over het
grenzeloze vertrouwen in de
komst van een ramp en het
onvermogen tot ingrijpen. Dat
belooft theatergezelschap
Vrienden van de Dansmuziek
met ‘De Waardin’, op woensdag
18 februari op de planken van
het Gaslab.

De mannen Iks en IJ wachten
achter een getekende bar op de
bazin op wier café ze letten,
maar die maar niet terugkomt.
Ze raken in gesprek over leven
en religie (de één is gelovig, de
ander niet) en maken samen de
balans op van hun leven en de
hedendaagse maatschappij.
Intussen gebeuren steeds meer
vreemde dingen in het café, met
‘een eindeloos spel van twijfels,
achterdocht, draaikonterij en, bij
gebrek aan autoriteit van de
waardin, het ontlopen van ver-
antwoordelijkheid’ tot gevolg,
beloven de makers. Oh ja, én
ontploffende baby’s, niet te
vergeten.
De teksten van ‘De Waardin’
komen uit de pen van de jonge
schrijver, dichter en columnist
Oscar Kocken, in 2004 winnaar
van schrijfwedstrijd Write Now!
en afgelopen jaar door weekblad
Revu bestempeld tot talent van
2008. Volgens Kocken was het
niet de bedoeling om met ‘De
Waardin’ een komedie te schrij-

ven, ‘maar het is helaas bijzon-
der grappig geworden’.
Volgens de recensent van Trouw
die ‘De Waardin’ besprak, maak-
te schrijver Kocken met het stuk
duidelijk een variant op het
beroemde toneelstuk ‘Wachten
op Godot’ van de Ierse schrijver
Samuel Beckett: ‘Twee zwerver-
achtige figuren die tevergeefs
wachten op de verlossing, hier in
de figuur van de mysterieuze

waardin’. De recensent spreekt
verder van een intrigerende
voorstelling ‘in een prachtig
tweedimensionaal decor’ die op
het netvlies blijft. 
‘De Waardin’ is de zesde voor-
stelling van Vrienden van de
Dansmuziek, een groep van vijf
jonge en ambitieuze theater-
makers afkomstig van de
Amsterdamse toneelschool,
naar eigen zeggen met een voor-

liefde voor een uitvergrote reali-
teit binnen actueel en humori-
stisch theater. De vijf spelen in
wisselende combinaties; in ‘De
Waardin’ staan Arent-Jan Linde
en Joost Claes op de bühne./.
Te zien in het Gaslab op woensdag 18
februari vanaf 20.30 uur. Studenten
hebben vrije toegang, overige bezoe-
kers kunnen vanaf maandag 16 februari
plaatsen reserveren bij Studium
Generale, tel. (247) 4900.

Ouderwets goede feesten waar
veertigplussers kunnen
swingen op ‘echte’ muziek: dat
is ‘40up’ in een notendop.
Babyboomers die tijdens
theaterbezoekjes of brave
etentjes thuis met vrienden
onderhuids terugverlangen
naar een avondje zorgeloos aan
de zwier, kunnen vrijdag 13
februari hun hart ophalen
tijdens de eerste ‘40up’-
dansnacht in de Effenaar.

‘Meestal heb ik vrijdagavond
ernstig last van instortingsver-
schijnselen, maar nu rolde ik
ouderwets om 03.30 uur een taxi
in.’ ‘In jaren niet meer zo lekker
gedanst, daar kan geen sport-
school tegenop.’ ‘Zelfs mijn
man heeft de hele avond op de
dansvloer gestaan; dat deed hij
vroeger nooit!’ Bezoekers van
eerdere ‘40up’-feesten in de
Amsterdamse Melkweg zijn
vrijwel unaniem lyrisch over
hun swingende trip down
memory lane.
Een groot deel van de generatie

die opgroeide met de Beatles, de
Stones en James Brown is nog
lang niet klaar voor een bestaan
achter de geraniums; veertig-
plussers gaan nog altijd graag
met de voetjes van de vloer, is de
overtuiging van producent en
programmamaker Harry de
Winter, die ‘40up’ startte.
Samen met collega-dj Alex van
Oostrom kiest hij de muziek
voor de dansfeesten (jaren
vijftig, zestig en zeventig), die
visueel wordt ondersteund door
de originele videobeelden, af-
komstig uit het beroemde clip-
archief van Fenno Werkman dat
onder meer het beeldmateriaal
voor ‘Popquiz a gogo’ levert.
Maar, zo benadrukt De Winter:
“De sfeer wordt vooral gemaakt
door de bezoekers zelf: veertig-
en vijftigplussers die eindelijk
de juiste omgeving hebben
gevonden om weer als vanouds
met de voetjes van de vloer te
gaan en een te gekke avond en
nacht te beleven”.
Dat Eindhoven de tweede stad is
waar hij met zijn veertig-plus-

feesten neerstrijkt, is niet toe-
vallig. De Winter begon er zijn
carrière en presenteerde onder
andere de Midzomernacht-
spektakels die de Effenaar eind
jaren zeventig produceerde.
Binnenkort kunnen veertig-
plussers ook in Utrecht, Rijssen

en Den Haag hun hart ophalen
tijdens de dansnachten van
‘40up’./.
‘40up: Let’s dance again’ in de Effenaar
begint 13 februari om 21.00 uur, de
entree bedraagt vijftien euro. Zie ook
www.40up.nl en www.effenaar.nl. 

Foto: Paul Vos

Steentjes bijdragen aan duurzaam bouwen
KKeennnniiss  eenn  tteecchhnnoollooggiiee  hheebbbbeenn  oonnzzee  wweerreelldd
kklleeiinneerr  ggeemmaaaakktt,,  aannddeerree  ccuullttuurreenn  ddiicchhtteerrbbiijj
ggeebbrraacchhtt  eenn  bbiijjggeeddrraaggeenn  aaaann  oonnttwwiikkkkeelliinnggss--
ssaammeennwweerrkkiinngg..  TToocchh  ssllaaggeenn  vveeeell  aarrmmeerree  llaannddeenn
eerr  nnoogg  aallttiijjdd  nnaauuwweelliijjkkss  iinn  oomm  eeeenn  mmaaaattsscchhaapp--
ppeelliijjkkee  iinnhhaaaallssllaagg  ttee  mmaakkeenn..  IInn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss
vveerrtteelltt  ddrr..iirr..  EEmmiilliiaa  vvaann  EEggmmoonndd  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
BBoouuwwkkuunnddee  oovveerr  hhooee  iinnggeenniieeuurrss,,  ddoooorr  oovveerr--
ddrraacchhtt  vvaann  kkeennnniiss  eenn  tteecchhnnoollooggiiee,,  vvaann  bbeetteekkeenniiss
kkuunnnneenn  zziijjnn..
AAllss  sseenniioorr  lleeccttuurreerr  eenn  oonnddeerrzzooeekkeerr  bbiijj  ddee  sseeccttiiee
BBoouuwwtteecchhnniieekk  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee
hhoouuddtt  VVaann  EEggmmoonndd  zziicchh  vvoooorrnnaammeelliijjkk  bbeezziigg  mmeett
bboouuwwtteecchhnniisscchhee  iinnnnoovvaattiiee,,  tteecchhnnoollooggiiee  eenn
dduuuurrzzaaaamm  bboouuwweenn..  ““HHeett  oonnddeerrzzooeekk  iiss  nniieett  aalllleeeenn
ggeerriicchhtt  oopp  eeccoollooggiisscchh  aassppeecctteenn,,  mmaaaarr  hhoouuddtt  ooookk
rreekkeenniinngg  mmeett  mmaaaattsscchhaappppeelliijjkkee  eenn  eeccoonnoommiisscchhee

aassppeecctteenn..  PPeeooppllee,,  ppllaanneett  aanndd  pprrooffiitt  dduuss””,,  aalldduuss
VVaann  EEggmmoonndd..
IInnggeenniieeuurrss  eenn  hhuunn  tteecchhnnoollooggiisscchhee  oonnttwwiikkkkee--
lliinnggeenn  eenn  iinnnnoovvaattiieess  ssppeelleenn  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  rrooll
iinn  dduuuurrzzaaaamm  bboouuwweenn,,  vvoooorraall  iinn  hheett  vveerrsspprreeiiddeenn
vvaann  kkeennnniiss..  MMeett  nnaammee  iinn  oonnttwwiikkkkeelliinnggssllaannddeenn
zziijjnn  tteecchhnnoollooggiisscchhee  kkeennnniiss,,  kkuunnddee  eenn  mmiiddddeelleenn
vvaaaakk  vveerr  ttee  zzooeekkeenn,,  wweeeett  VVaann  EEggmmoonndd..
OOmm  aaaannkkoommeenndd  iinnggeenniieeuurrss  hhiieerrvvaann  aall  ttiijjddeennss
hhuunn  ssttuuddiiee  ttee  ddoooorrddrriinnggeenn,,  wwoorrddeenn  rreeggeellmmaattiigg
pprroojjeecctteenn  iinn  hheett  bbuuiitteennllaanndd  ooppggeezzeett,,  zzooaallss  hheett
rreecceennttee  GGhhaannaa--pprroojjeecctt  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg
SSUUPPppoorrtt  wwaaaarrvvaann  VVaann  EEggmmoonndd  pprroojjeeccttlleeiiddeerr  wwaass..
DDee  ssttuuddeenntteenn  bbooggeenn  zziicchh  oovveerr  oopplloossssiinnggeenn  vvoooorr
bbeetteerree  hhuuiissvveessttiinngg  eenn  lleevveennssoommssttaannddiigghheeddeenn
vvoooorr  ddee  llaaggeerree  kkllaasssseenn..  ““HHeett  iiss  nnoogg  ddee  vvrraaaagg  iinn
hhooeevveerrrree  hhuunn  aaaannbbeevveelliinnggeenn  iinn  GGhhaannaa  bbeekklliijjvveenn..

MMaaaarr  ddee  ssttuuddeenntteenn  zziijjnn  iinn  kkoorrttee  ttiijjdd  vveeeell  kkeennnniiss
eenn  eerrvvaarriinnggeenn  rriijjkkeerr  ggeewwoorrddeenn,,  ddiiee  zzee  vviiaa  aalllleeeenn
oonnddeerrwwiijjss  ooff  iinnffoorrmmaattiiee  nnooooiitt  hhaaddddeenn  ggeekkrree--
ggeenn..””  
VVoollggeennss  VVaann  EEggmmoonndd  iiss  hheett  lleeeerrzzaaaamm  ddaatt  ssttuuddeenn--
tteenn  mmeeeerr  iinnzziicchhtt  kkrriijjggeenn  iinn  ddee  vveerrsscchhiilllleenn  iinn  ddee
pprraakkttiijjkk  wwaaaarrbbiinnnneenn  eeeenn  tteecchhnnoollooggiiee  wwoorrddtt
ggeebbrruuiikktt..  ““DDiitt  ggeellddtt  nniieett  aalllleeeenn  iinn  oonnttwwiikkkkeelliinnggss--
llaannddeenn;;  ooookk  bbiinnnneenn  EEuurrooppaa  vveerrsscchhiilllleenn  ddiiee
oommssttaannddiigghheeddeenn  aall..””
DDee  lleezziinngg  ‘‘BBiijjddrraaggeenn  aaaann  dduuuurrzzaaaamm  bboouuwweenn’’  iiss
oopp  mmaaaannddaagg  1166  ffeebbrruuaarrii  vvaann  1199..3300  ttoott  2222..0000  uuuurr
iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss..  BBeellaannggsstteelllleennddeenn  kkuunnnneenn
vvoooorraaff  iinn  VVeerrttiiggoo  ddee  tteennttoooonnsstteelllliinngg  bbeekkiijjkkeenn
vvaann  hheett  SSUUPPppoorrtt--bboouuwwpprroojjeecctt  iinn  GGhhaannaa..  NNaa
aafflloooopp  vvaann  VVaann  EEggmmoonnddss  lleezziinngg  vveerrtteelllleenn  ddee
ssttuuddeenntteenn  mmeeeerr  oovveerr  hhuunn  rreeiiss..

Gratis aan de zwier?
DDee  EEffffeennaaaarr  ggeeeefftt  vviijjff  sseettss  vvaann  ttwweeee  kkaaaarrtteenn  wweegg  vvoooorr  ‘‘4400uupp::  LLeett’’ss  ddaannccee

aaggaaiinn’’..  BBeellaannggsstteelllleennddeenn  kkuunnnneenn  eerr  ttoott  mmoorrggeenn,,  vvrriijjddaagg  1133  ffeebbrruuaarrii,,  
1166..0000  uuuurr  eeeenn  ggooooii  nnaaaarr  ddooeenn  vviiaa  hhiillddee@@eeffffeennaaaarr..nnll  
((oonnddeerr  vveerrmmeellddiinngg  vvaann  nnaaaamm  eenn  tteelleeffoooonnnnuummmmeerr))..

Foto: Claude Vanheye-CVS.

Dansen voor babyboomers in de Effenaar
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En hoe is het in Induruwa?

Je bent eigenlijk zo goed
als klaar met je studie en
je wilt, voordat je gaat
werken, nog even
compleet iets anders gaan

doen. Wat doe je dan? In
mijn geval vertrek je naar
Sri Lanka om ruim drie
maanden vrijwilligers-
werk te doen. 
Ik werk nu in het Lideke
Wery Educational
Institute, een instituut
dat Engels en ict-lessen
geeft aan kansarme Sri
Lankaanse jongeren. De
school is opgericht door
het Nederlanse wervings-
en selectiebureau
Ebbinge & Company ter
nagedachtenis aan hun
collega Lideke Wery, die
in 2004 bij de tsunami
om het leven kwam. Elke
drie maanden stuurt
Ebbinge een Nederlandse
student als vrijwilliger
naar de school. 

Ik werk binnen het insti-
tuut als projectcoördi-
nator. Dit betekent dat ik
mij bezighoud met het
verder uitbouwen van het
instituut en dat ik mede-
verantwoordelijk ben voor
de dagelijkse gang van
zaken in het instituut. Zo
probeer ik zonnepanelen
voor het instituut te
regelen en ben ik bezig
om onze jaarrekening
door een accountant te
laten controleren. Verder
geef ik samen met een
Nederlandse project-
manager dagelijks leiding
aan de tien Sri Lankanen
die in het instituut
werken. Dit levert mooie
situaties op. Ze werken
hier toch heel anders dan

we in Nederland gewend
zijn. Zo zullen de
stafleden nooit ‘nee’
tegen mij zeggen als ik
iets vraag en is het altijd
maar de vraag of er daad-
werkelijk iets gebeurt als
je even niet oplet.
Buiten het werk in het
instituut heb ik redelijk
veel tijd om wat van Sri
Lanka te zien. Ieder
weekend maak ik een kort
reisje of ga ik surfen in
een nabijgelegen strand-
plaats. Sri Lanka is een
prachtig land met veel
bezienswaardigheden:
tempels van meer dan
tweeduizend jaar oud,
koloniale steden,
prachtige bergland-
schappen en ‘bounty-

stranden’. Helaas zit er
ook een minpuntje aan
Sri Lanka: er woedt sinds
vijfentwintig jaar een bur-
geroorlog tussen de twee
grootste etnische groepen
in het land. Gelukkig is

het instituut aan de
andere kant van het
eiland gevestigd en merk
ik normaliter vrijwel niets
van deze ontwikkelingen. 
Guus Aerts, 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.

Voedselbank profiteert van ontgroening
Vier leden van het
Eindhovens Studenten
Corps hebben maandag-
middag bij de Albert
Heijn XL aan de Limburg-
laan een inzamelings-
actie gehouden. Ze
vroegen klanten van de
supermarkt of zij bij het
boodschappen doen wat
extra producten wilden
kopen voor de Voedsel-
bank. De actie was onder-
deel van een ontgroe-
ningsopdracht voor de
eerstejaars studenten.

Bas Groen (student Bio-
medische Technologie),
Nick Laarhoven, Thomas

van Stokkom en Stijn
Stovers (allen Technische
Bedrijfskunde) spraken
klanten bij het binnengaan
van de supermarkt aan. Als
die positief reageerden op
de actie van de ESC’ers,
kregen ze van de studenten
een boodschappenlijstje
met daarop de voor de
Voedselbank bestemde
producten - voornamelijk
houdbare artikelen, zoals
babyvoeding, thee, koffie,
pasta, luiers en blik-
groenten. 
Een groot deel van de aan-
gesproken AH-klanten
bleek bereid de portemon-
nee te trekken voor de

behoeftige medemens. “Ze
kozen wel heel vaak voor de
pasta; die was namelijk in
de aanbieding”, vertelt
Groen. De studenten
stonden achter de kassa
klaar om de extra gekochte
goederen in ontvangst te
nemen, in totaal enkele
honderden artikelen. “De
opdracht was om de publi-
citeit te halen”, zegt de eer-
stejaars. “En we vonden dat
we dan ook meteen maar
iets goeds moesten
doen.”/.

Creatief met beton

De workshop ‘I love
beton’ moest eerstejaars
studenten Bouwkunde
donderdag 5 februari de
fijne kneepjes leren van
het werken met beton. De
dertig deelnemers
kregen eerst uitleg en
mochten vervolgens zelf
aan de bak in Vertigo. 

Met een plaat bekistings-
materiaal en piepschuim
maakten de workshopdeel-
nemers een mal. Ieder
team van drie tot vier

personen kreeg zo’n vijfen-
twintig liter beton en
moest daarmee een zo
sterk mogelijke over-
spanning maken van een
halve meter. De workshop
is een initiatief van EvaCie,
de eerstejaarscommissie
van studievereniging
CHEOPS. 
Door bepaalde technieken
kan de sterkte worden
beïnvloed, vertelt Evelien
Besseling van CHEOPS.
“Door een boog te maken,
kun je de trekkracht

bijvoorbeeld vergroten.
Sommige studenten
vonden het wel moeilijk
om een goed ontwerp te
maken, maar hun bewust-
zijn van het materiaal is zo
wel toegenomen.” Het
beton moet de komende
tijd nog harden. De
winnaars van de workshop
worden daarom pas
donderdag 19 februari
bekend gemaakt. De ont-
werpen worden getest op
sterkte, ook is er een origi-
naliteitsprijs./.

Foto: Bart van Overbeeke

““WWee  zziijjnn  ggooeedd  aaffggeebbeeuulldd..  DDee
mmeeeesstteenn  wwaarreenn  hheelleemmaaaall  kkaappoott  aaaann
hheett  eeiinndd,,””  vveerrtteelltt  NNaaoommii  BBaaaann
HHooffmmaann  vvaann  ddee  IInnddiiaa--ccoommmmiissssiiee  vvaann
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  IInntteerrmmaattee  mmeett  eeeenn
llaacchh..  ZZee  vvoonndd  ddee  wwoorrkksshhoopp  IInnddiiaassee
ddaannss  zzwwaaaarr,,  mmaaaarr  ‘‘oonnttzzeetttteenndd  lleeuukk’’..
DDee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  TTeecchhnniisscchhee
IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn  eenn
SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  hhiieellddeenn  ddiinnssddaagg
1100  ffeebbrruuaarrii  iinn  hheett  GGaassllaabb  eeeenn  aavvoonndd
oovveerr  IInnddiiaa..  

ZZoo’’nn  ddeerrttiigg  ssttuuddeenntteenn  ggaaaann  iinn  mmaaaarrtt  mmeeee  oopp
rreeiiss  nnaaaarr  IInnddiiaa;;  ddiinnssddaaggaavvoonndd  wwaass  eeeenn  vvoooorr--
pprrooeeffjjee  ddaaaarrvvoooorr..  DDrr..  JJooss  GGoommmmaannss  vvaann  ddee
UUnniivveerrssiitteeiitt  LLeeiiddeenn  hhiieelldd  eeeenn  lleezziinngg  oovveerr  ccuull--
ttuurreellee  vveerrsscchhiilllleenn;;  eeeenn  oouudd--ssttuuddeenntt  vveerrtteellddee
oovveerr  ggeewwoooonntteess  eenn  ggeebbrruuiikkeenn  iinn  IInnddiiaa..  BBaaaann
HHooffmmaann::  ““WWee  hheebbbbeenn  vveeeell  pprraakkttiisscchhee  iinnffoorr--
mmaattiiee  ggeekkrreeggeenn..  ZZee  kkiijjkkeenn  iinn  IInnddiiaa  bbiijjvvoooorr--
bbeeeelldd  rraaaarr  oopp  aallss  jjee  eeeenn  bbeeddrriijjff  aall  eeeenn  mmaaaanndd
vvaann  tteevvoorreenn  bbeelltt  oomm  eeeenn  aaffsspprraaaakk  ttee
rreeggeelleenn..””  NNaa  ddee  lleezziinnggeenn  vvoollggddeenn  eeeenn  oopp--
ttrreeddeenn  vvaann  ttwweeee  ddaannsseerreesssseenn  eenn  eeeenn  lleessjjee  iinn

BBoollllyywwoooodd--ddaannsseenn::  eeeenn  hheeeell  eexxpprreessssiieevvee
ddaannss..  DDee  IInnddiiaa--aavvoonndd  tteellddee  zzoo’’nn  vviijjffttiigg
bbeezzooeekkeerrss..
DDee  ssttuuddeenntteenn  ddooeenn  iinn  mmaaaarrtt  iinn  IInnddiiaa  oonnddeerr
mmeeeerr  bbeeddrriijjvveenn  eenn  bbeezziieennsswwaaaarrddiigghheeddeenn
aaaann..  OOookk  bbeezzooeekkeenn  zzee  eeeenn  pprroojjeecctt  iinn
MMoommbbaayy  wwaaaarr  wwaatteerrppuutttteenn  iinn  eeeenn  ssllooppppeenn--
wwiijjkk  wwoorrddeenn  ggeebboouuwwdd..  VVaann  tteevvoorreenn  zzuulllleenn  zzee
ddaaaarr  ggeelldd  vvoooorr  iinnzzaammeelleenn,,  oonnddeerr  mmeeeerr  bbiijj  eeeenn
bbeenneeffiieettddiinneerr  iinn  ddee  kkaannttiinnee  vvaann  hheett  PPaavviilljjooeenn
oopp  vvrriijjddaagg  2277  ffeebbrruuaarrii..  IInnsscchhrriijjvveenn  hhiieerrvvoooorr
kkaann  vviiaa  wwwwww..iinntteerrmmaattee..nnll..  

Cultuur op studentenkamers
Eindhoven zal vanavond,
donderdag 12 februari,
doorkruist worden door
tientallen fietsers, pen-
delend van de ene stu-
dentenkamer naar de
andere. Het Studenten-
kamerfestival (StukaFest)
kan net als vorig jaar op
veel cultuurliefhebbers
rekenen. In vijftien
kamers verspreid over
heel Eindhoven zijn even-
zoveel optredens. 

Bezoekers kunnen onder

meer naar muziekoptre-
dens van Cool Genius,
Arthur Adam en Skiggy
Rapz, naar theater van Roel
en Anna en naar een lite-
rair optreden van Jaap
Robben. Eén van de pu-
bliekstrekkers, Howard
Komproe, heeft moeten
afzeggen. Zijn vervanger is
cabaretier Murth Mossel. 
Met een optreden van
singer/songwriter Jascha
van Roij, op dinsdag 10 fe-
bruari bij het Auditorium,
probeerde de organisatie

nog eens extra de aandacht
op het StukaFest te
vestigen. Volgens pr-coör-
dinator Mark Wesdijk was
dinsdagmiddag meer dan
de helft van de kaarten
verkocht. “Vorig jaar is op
het laatst ook nog veel
verkocht. We zijn tevreden
als we dadelijk tegen de
zeventig procent uit-
komen; dat verwachten we
nog wel te halen.” Studen-
ten kunnen elk naar drie
optredens. Daarna is er een
feest in de Effenaar./.

BBBB oooollll llllyyyywwwwooooooooddddddddaaaannnnsssseeeennnn    iiiinnnn    hhhheeeetttt GGGGaaaassssllllaaaa bbbb

Foto’s: Rien Meulman
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HHeett  eeeerrssttee  wwaatt  ddee  mmaannnneenn
ooppvvaalltt,,  zziijjnn  ddee  vvrroouuwweenn--
sscchhooeenneenn  vvoooorr  ddee  kkaasstt  eenn  ddee
kknnuuffffeell  oopp  hheett  bbeedd..  NNaa  eenniiggee
ttwwiijjffeell  ooff  ddeezzee  sscchhooeenneenn  mmiiss--
sscchhiieenn  vvaann  ddee  vvrriieennddiinn  vvaann
ddeezzee  ssttuuddeenntt  zziijjnn,,  wwoorrddtt
bbeessllootteenn  ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr
vvaann  eeeenn  vvrroouuww  iiss..  MMaannnneenn
hheebbbbeenn  mmeeeessttaall  ggeeeenn  kknnuuffffeell
nnooddiigg  oomm  mmeeee  ttee  ssllaappeenn..  OOookk
ddee  ggrroottee  sscchhiillddeerriijjeenn  mmeett
bbllooeemmeenn  eerroopp  bbeevveessttiiggeenn  ddaatt
ddiitt  ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn  vvrroouuwwee--
lliijjkkee  ssttuuddeenntt  iiss..  RRiicckk  mmeerrkktt
oopp  ddaatt  ddeezzee  mmeeiidd  eeeenn  oouudd
CCaallccuulluuss--bbooeekk  iinn  ddee  kkaasstt
hheeeefftt  ssttaaaann..  ZZee  mmooeett  dduuss  eeeenn
oouuddeerreejjaaaarrss  zziijjnn,,  mmaaaarr  vvaann
wweellkk  jjaaaarr  iiss  mmooeeiilliijjkk  vvaasstt  ttee
sstteelllleenn..  VVeerrddeerr  wweeeett  hhiijj  ttee

vveerrtteelllleenn  ddaatt  ddee  tteekksstt  oopp  ddee
ffllyyeerr  ‘‘BBeetteerr  eeeenn  bbllaauuwwttjjee
llooppeenn  ddaann  eeeenn  ggrrooeennttjjee
bblliijjvveenn’’  hheett  tthheemmaa  iiss  ggeewweeeesstt
vvaann  eeeenn  BBoouuwwkkuunnddeeffeeeesstt;;  zzee
zzaall  dduuss  wweell  BBoouuwwkkuunnddee
ssttuuddeerreenn..  OOpp  ddee  kkaalleennddeerr
aaaann  ddee  mmuuuurr  ssttaaaatt  eecchhtteerr  ddaatt
zzee  nnaaaarr  MMiillaaaann  iiss  ggeewweeeesstt..
RRiicckk  ddeennkktt  ddaatt  zzee  ddaaaarrhheeeenn  iiss
ggeeggaaaann  vvoooorr  eeeenn  ssttuuddiieerreeiiss..
MMiisssscchhiieenn  ssttuuddeeeerrtt  zzee  ddaann
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,  ddeennkktt  hhiijj,,
wwaanntt  MMiillaaaann  vviinnddtt  hhiijj  eecchhtt
iieettss  vvoooorr  ddiiee  ssttuuddiiee..  VVeerrddeerr
zziieenn  ddee  mmaannnneenn  hheett  bbooeekk
‘‘TThhee  ddeevviill  wweeaarrss  PPrraaddaa’’  eenn
vveellee  HHaarrrryy  PPootttteerr--bbooeekkeenn  iinn
ddee  kkaasstt  ssttaaaann;;  lleezzeenn  iiss  vvaasstt
éééénn  vvaann  hhaaaarr  hhoobbbbyy’’ss..  AAaann
aallllee  ffllyyeerrss  oopp  hhaaaarr  pprriikkbboorrdd

ttee  zziieenn  iiss  zzee  eeeenn  eecchhtt
ffeeeessttbbeeeesstt..  ZZee  hhoouuddtt  vvaasstt
ooookk  vvaann  ttrraanncceemmuuzziieekk,,  ddeennkktt
VViinncceenntt..  MMaaaarr  zzee  zzaall  wweell  eeeenn
nneett  mmeeiissjjee  zziijjnn  hhoooorr,,  vvooeeggtt
hhiijj  eerraaaann  ttooee..  ZZee  iiss  ooookk  ppaass
jjaarriigg  ggeewweeeesstt,,  ddeennkkeenn  ddee
mmaannnneenn;;  ooff  zzee  iiss  ggeewwoooonn  ttee
lluuii  ggeewweeeesstt  oomm  aallllee  vveerrjjaaaarr--
ddaaggsskkaaaarrttjjeess  vvaann  hheett
pprriikkbboorrdd  ttee  hhaalleenn..  VVoollggeennss
RRiicckk  iiss  hhaaaarr  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm
eeeenn  lleeeessbbooeekk..  VViinncceenntt  ddeennkktt
eecchhtteerr  ddaatt  zzee  aallttiijjdd  eeeenn  eettuuii
mmeett  kklleeuurrppoottllooddeenn  bbiijj  zziicchh
mmooeett  hheebbbbeenn,,  zzooddaatt  zzee  ttee
aalllleenn  ttiijjddee  hhaaaarr  ccrreeaattiivviitteeiitt
ttoott  eexxpprreessssiiee  kkaann  bbrreennggeenn..
HHiijj  zziieett  oopp  ddee  kkaalleennddeerr  ooookk
hheett  ppuunnttjjee  ‘‘ccoonnssttiittuuttiieebboorrrreell’’
ssttaaaann..  RRiicckk  vvooeeggtt  hhiieerraaaann  ttooee  

ddaatt  zzee  ddaann  mmiisssscchhiieenn  eeeenn
bbeessttuuuurrssffuunnccttiiee  hheeeefftt..  OOookk
zziieett  hhiijj  eeeenn  ssiinntteerrkkllaaaass--
ggeeddiicchhtt  hhaannggeenn  eenn  wweeeett  hhiijj
eeeenn  vvoooorrnnaaaamm  ttee  oonnttcciijjffeerreenn..
NNuu  kkaann  hhiijj  ddee  lliinnkk  lleeggggeenn
ttuusssseenn  CCHHEEOOPPSS,,  ddee  ccoonnssttiittuu--
ttiieebboorrrreell  eenn  ddee  mmeeiissjjeessnnaaaamm::
ddiitt  iiss  eeeenn  ddaammee  uuiitt  hheett
CCHHEEOOPPSS--bbeessttuuuurr  eenn  hhaaaarr
nnaaaamm  iiss  DDaaggmmaarr!!  OOnnddaannkkss
ddaatt  ddee  CCuurrssoorr--ffoottooggrraaaaff  zziijjnn
bbeesstt  ddooeett  oomm  ddee  iiddeennttiitteeiitt
vvaann  ddee  ssttuuddeenntt  zzoo  ggooeedd
mmooggeelliijjkk  ttee  vveerrbbeerrggeenn,,  zziijjnn
ddee  ffoottoo’’ss  bblliijjkkbbaaaarr  nniieett  aallttiijjdd
ooppggeewwaasssseenn  tteeggeenn  hheellee
ggooeeddee  ooggeenn……

DDaaggmmaarr  CCaattss  iiss  bbiijjnnaa  2211
jjaaaarr  eenn  kkoommtt  oooorrsspprroonnkkee--
lliijjkk  uuiitt  EEiinnddhhoovveenn..  ZZee  iiss
vviieerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeennttee
BBoouuwwkkuunnddee,,  mmaaaarr  hheeeefftt
hhaaaarr  ssttuuddiiee  ddiitt  jjaaaarr  ssttiill--
ggeelleeggdd  oomm  ddee  ffuunnccttiiee  ccoomm--
mmiissssaarriiss  vvaakkiinnhhoouuddeelliijjkkee
rreellaattiieess  ttee  vveerrvvuulllleenn  bbiijj
CCHHEEOOPPSS..  VVoooorrddaatt  zzee  aaaann
hhaaaarr  bbeessttuuuurrssjjaaaarr  bbeeggoonn,,
hheeeefftt  zzee  ddee  ccoommmmiissssiiee  vvoooorr
PPrroojjeeccttBB  ggeeddaaaann,,  eeeenn
oonnttwweerrppwweeddssttrriijjdd  vvoooorr  ddee
bbrruugg  oovveerr  ddee  DDoommmmeell  vvoooorr
BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntteenn..
HHaaaarr  hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  ddaannsseenn
eenn  ssccoouuttiinngg,,  oopp  ssppoorrttiieeff
vvllaakk  ddooeett  zzee  aaaann  sstteeppss  eenn
ppiillaatteess..  ZZee  hheeeefftt  eeeenn  bbiijj--
bbaaaannttjjee  bbiijj  eeeenn  ppaarrttiiccuulliieerr
oopplleeiiddiinnggssiinnssttiittuuuutt..  HHaaaarr
mmuusstt--hhaavvee--iitteemmss  zziijjnn
cchhooccoollaa  eenn  ddee  NNRRCC--nneexxtt..
OOookk  mmooeett  zzee  aallttiijjdd  ffrruuiitt  eenn
tthheeee  iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn  --  éénn
kklleettsseennddee  hhuuiissggeennoooottjjeess..  

Het sleutelgat

HHiigghhtteecchh  ccaammppuuss

SStteell  jjee  wwoorrddtt  mmiiddddeenn  oopp
hheett  TTUU//ee--tteerreeiinn  nneeeerrggeezzeett
eenn  eerr  iiss  nniieett  vveerrtteelldd  ddaatt  jjee
oopp  hheett  tteerrrreeiinn  vvaann  eeeenn
tteecchhnniisscchhee  uunniivveerrssiitteeiitt
bbeenntt..  ZZoouu  jjee  ddaatt  ddaann  uuiitt  jjee
oommggeevviinngg  kkuunnnneenn  aafflleeii--
ddeenn??  SSttrraaaalltt  oonnzzee  ccaammppuuss
uuiitt  ddaatt  wwee  eeeenn  tteecchhnniisscchhee
uunniivveerrssiitteeiitt  zziijjnn  wwaaaarr
hhiigghhtteecchh  oonnddeerrwwiijjss  eenn
oonnddeerrzzooeekk  ppllaaaattssvviinnddeenn??

NNaattuuuurrlliijjkk  nniieett!!  DDee  ggrriijjzzee
eenn  ggrraauuwwee  ggeebboouuwweenn,,  ddee
sslleecchhttee  ssttaaaatt  vvaann  ddee
kklliinnkkeerrwweeggeenn,,  hheett  aabbssoo--
lluuttee  ggeebbrreekk  aaaann  ooookk  mmaaaarr
eeeenn  eennkkeellee  uuiittssttaalllliinngg  vvaann
tteecchhnnoollooggiiee  --  wwaatt  zzoonnddee!!
DDee  ccaammppuuss  ssttrraaaalltt  iinn  mmiijjnn
ooggeenn  hheelleemmaaaall  nniieettss  uuiitt,,
hhooooggsstteennss  eeeenn  eennoorrmmee
kkiillhheeiidd  eenn  ssaaaaiihheeiidd..
WWaaaarroomm  ssttaaaann  eerr  aalllleerr--
hhaannddee  kkuunnssttwweerrkkeenn  ddiiee
vvoooorr  ddee  ggeewwoonnee  kkiijjkkeerr
hheelleemmaaaall  nniieettss  mmeett
tteecchhnniieekk  ttee  mmaakkeenn
hheebbbbeenn??  WWaaaarroomm  zziiee  jjee
nniikkss  tteecchhnniisscchh  oopp  ddee  hheellee
ccaammppuuss??  WWaaaarroomm  ggeebbrruuiikktt
ddee  TTUU//ee  hhaaaarr  ccaammppuuss  nniieett
aallss  ggrroottee  pprrooeeffttuuiinn??  

HHooppeelliijjkk  wwoorrddtt  ttiijjddeennss  ddee
nniieeuuwwbboouuww  iinn  hheett  kkaaddeerr
vvaann  CCaammppuuss  22002200  ((ooff
CCaammppuuss  22003300??))  ooookk
ggeeddaacchhtt  aaaann  ddee  uuiittssttrraalliinngg
vvaann  ddee  ggeebboouuwweenn  eenn  hheett
tteerrrreeiinn  --  mmaaaarr  eeiiggeennlliijjkk  iiss
ddaatt  ttee  llaaaatt..  JJee  mmooeett  nniieett
wwaacchhtteenn  ttoottddaatt  jjee  iinneeeennss
aalllleess  aaaannppaakktt;;  bbeeggiinn  eerr
ggeewwoooonn  nnúú  aall  mmeeee..  
VVoorriigg  jjaaaarr  wwaass  eerr  eeeenn  ggooeedd
iinniittiiaattiieeff::  ddee  ppllaassttiicc
‘‘vvllaaggggeenn’’  llaannggss  hheett
LLiimmbbooppaadd..  OOkkéé,,  ddee  uuiitt--
vvooeerriinngg  wwaass  mmiisssscchhiieenn
nniieett  hheelleemmaaaall  ggeessllaaaaggdd,,
mmaaaarr  jjee  kkrreeeegg  tteennmmiinnssttee
hheett  iiddeeee  ddaatt  jjee  hheett  tteerrrreeiinn
vvaann  eeeenn  TTUU  oopplliieepp..  IIkk  zzoouu
zzeeggggeenn::  mmaaaakk  wweeeerr  zzooiieettss,,
wwaaaarroomm  ddee  nniieeuuwwbboouuww--
ppllaannnneenn  aaffwwaacchhtteenn??  ZZeett
eeeenn  ggrroooott  vviiddeeoosscchheerrmm  oopp
hheett  ggrraassvveelldd  vvoooorr  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  wwaaaarr  ddee  TTUU//ee
eenn  ((ssttuuddiiee))vveerreenniiggiinnggeenn
aaaannkkoonnddiiggiinnggeenn  oopp
kkuunnnneenn  zzeetttteenn..  AAssffaalltteeeerr
ddee  ssttrraatteenn  eevveenn..  WWaaaarr  iiss  ddee
lleedd--ssttrraaaattvveerrlliicchhttiinngg??
WWaaaarr  zziijjnn  ddee  zzoonnnneecceelllleenn??
WWaaaarr  zziijjnn  ddee  lleeeenn--SSeeggwwaayyss
wwaaaarrmmeeee  jjee  jjee  oovveerr  ddee
ccaammppuuss  kkuunntt  vveerrppllaaaattsseenn??
WWee  hheebbbbeenn  zzoo’’nn  mmooooii
ggrroooott  ssttuukk  llaanndd  mmiiddddeenniinn
EEiinnddhhoovveenn;;  ddooee  ddaaaarr  eeeennss
iieettss  lleeuukkss  mmeeee!!  

RRooyy  WWaarrmmeerrddaamm  iiss
ssttuuddeenntt  EElleekkttrrootteecchhnniieekk..

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
Vincent van Duijnhoven en Rick Maas (beiden vierdejaars Scheikundige
Technologie). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar.

MMeetteeoooorr,,  hheett  zzeevveennttiieennkkooppppiiggee  ddiissppuuuutt  vvaann  hheett  EEiinnddhhoovveennss
SSttuuddeenntteenn  CCoorrppss,,  bbeessttaaaatt  vviijjffttiigg  jjaaaarr  eenn  ggaaff  ddaaaarroomm  vvrriijjddaagg  
66  ffeebbrruuaarrii  ggrroooott  ffeeeesstt..  ZZoo’’nn  ttwweeeehhoonnddeerrdd  ggeennooddiiggddeenn
kkwwaammeenn  nnaaaarr  hheett  ddiissppuuuuttsshhuuiiss  aaaann  ddee  SScchhoouuwwbbrrooeekksseewweegg..
NNaa  hheett  ddiinneerr  mmeett  zzeevveennttiigg  ppeerrssoonneenn  aaaann  llaannggee  hhoouutteenn  ttaaffeellss
vvoollggddee  hheett  ffeeeesstt  mmeett  ddee  aannddeerree  ggaasstteenn..  DDee  mmeeeessttee  ffeeeesstt--
ggaannggeerrss  wwaarreenn  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteenn,,  mmaaaarr  eerr  wwaarreenn  ooookk
ddiissppuuuuttbbeessttuurreenn  uuiitt  oonnddeerr  mmeeeerr  TTiillbbuurrgg  eenn  MMaaaassttrriicchhtt..  IInn
ttoottaaaall  ggiinngg  eerr  ggrrooffwweegg  aacchhtthhoonnddeerrdd  lliitteerr  bbiieerr  ddoooorrhheeeenn;;  eerr
wweerrdd  ggeeffeeeesstt  ttoott  iinn  ddee  vvrrooeeggee  uuuurrttjjeess..
EEeenn  ssppeecciiaallee  ccoommmmiissssiiee  vvaann  MMeetteeoooorr  wweerrkkttee  ddee  aaffggeellooppeenn
mmaaaannddeenn  aaaann  ddee  aallmmaannaakk  ‘‘IImmppaacctt’’  mmeett  ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss  vvaann
eenn  wweetteennsswwaaaarrddiigghheeddeenn  oovveerr  MMeetteeoooorr,,  ddiiee  ddeezzeellffddee  aavvoonndd
iiss  uuiittggeerreeiikktt..  SSeeccrreettaarriiss  TTiijjnn  vvaann  ddeerr  HHeeiijjddeenn  vveerrtteelltt::  ““ZZee
hheebbbbeenn  eerr  eeeenn  ttiijjdd  ffuullllttiimmee  aaaann  ggeewweerrkktt..  DDaatt  hheeeefftt  zzee  wweell  eeeenn
ppaaaarr  ssttuuddiieeppuunntteenn  ggeekkoosstt,,  vveerrmmooeedd  iikk..””  OOpp  ddee  ffoottoo  bbeekkiijjkkeenn
ttwweeee  ddaammeess  vvaann  SSSSRREE--ddiissppuuuutt  LLaa  DDoonnnnaa  èè  MMoobbiillee  ddee
aallmmaannaakk..  FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Bij de les met sms
Studenten van de Vrije
Universiteit kunnen
vragen tijdens college
voortaan per sms beant-
woorden. Doordat ze
anoniem blijven, geven
ze sneller een eerlijk
antwoord. 

Docenten die willen peilen
of studenten de stof wel
begrijpen, krijgen vaak
weinig respons als ze stu-
denten vragen hun hand
op te steken. Angst voor
een verkeerd antwoord
speelt daarbij een rol.
Samen met het bedrijf
Sendsteps heeft de VU een
systeem in gebruik

genomen waarbij docen-
ten meerkeuzevragen
stellen in hun PowerPoint-
presentaties. Studenten
antwoorden per sms en de
uitslag wordt direct
zichtbaar in een staaf-
diagram. Als er veel fouten
zijn gemaakt, kan de
docent meer uitleg geven. 

Ook voor het zichtbaar
maken van meningen en
het op gang brengen van
discussie is het sms-
stemmen handig, blijkt uit
de proef die de VU heeft
gedaan. Studenten betalen
de sms’jes zelf; deelname
is niet verplicht. (HOP)/.

Te veel vwo’ers kiezen voor de verkeerde
universitaire studie: ruim een kwart stapt
binnen een jaar over naar een andere op-
leiding en nog eens tien procent wijkt uit
naar het hbo of stopt er helemaal mee. Dat
meldt studiekeuze123.nl. De website richt
de schijnwerper op deze getallen uit het
onlangs verschenen overheidsrapport
Kennis in Kaart 2008. Er lijkt sprake van
een stijgende lijn: het aandeel uitvallers en
switchers is 1,1 procent gestegen ten
opzicht van een jaar eerder. Volgens
Studiekeuze123.nl kost de studie-uitval
jaarlijks 5,7 miljoen euro.
Uit eerder onderzoek blijkt dat uitvallers
zich meestal minder goed hebben georiën-
teerd. De blijvers hebben bij hun studie-
keuze twee keer zo vaak gebruik gemaakt
van een onafhankelijke bron als de uit-
vallers. In de Studentenmonitor 2007 is
gevraagd naar de reden van afnemende
motivatie van studenten. Toen zei bijna 23
procent van de ongemotiveerde wo-

eerstejaars bij aanvang een verkeerd beeld
van de opleiding te hebben gehad. Onder
hbo’ers was dat 18 procent. (HOP)

Problemen oplossen 
De Board of European Students of
Technology (BEST) houdt woensdagavond
18 februari een Engineering competition in
het Auditorium. Studenten gaan in
groepjes van vier aan de slag met een case-
studie. Dat kan het bouwen van een over-
brugging zijn, of een constructie die een
bepaald gewicht kan dragen. Wat precies de
opdracht wordt, wil BEST niet verklappen. 
De twee beste teams mogen naar de
Benelux-finale in april. De winnaars
hiervan mogen in augustus naar de
European BEST Engineering Competition.
Voor de drie besten in Eindhoven zijn er
verschillende prijzen met een totale waarde
van driehonderd euro. Inschrijven voor de
lokale competitie kan nog tot en met
komend weekend via best@tue.nl. Zie ook
www.besteindhoven.nl/bec2009. 

Veel vwo’ers kiezen fout

Meteoor een halve eeuw



12 februari 2009 Cursor
16/ Ruis

Effe zeuren

/Fred Steutel
Dit wordt een prachtig jaar! Om te
beginnen is het natuurlijk feest: ons
weekblad bestaat vijftig jaar. Hoewel
bestuursvoorzitter Lundqvist in het
jubileumnummer weinig vriendelijke
woorden voor zijn blad heeft: hij vindt
het ‘wat schreeuwerig’. Hoewel zijn
opmerking “Ik heb er geen last van”
ook niet als een compliment klinkt,
heeft hij het toch goed met Cursor voor:
hij was op de feestreceptie.
Maar er is nog veel meer. De TU/e
bestaat 53 jaar, en voor mij persoonlijk:
ik heb 9 jaar ‘gezeurd’, ben in decem-
ber 49 jaar getrouwd, in mei 48 jaar
doctorandus, in januari 38 jaar doctor

(ik ben een laatbloeier - nog steeds) en
ik mag me al 29 jaar ‘professor’
noemen - dat mag trouwens iedereen.
Prachtige getallen! 
Veel belangrijker: als u dit leest, is het
op de dag af tweehonderd jaar geleden
dat Abraham Lincoln (Abe) en Charles
Darwin (Ape) geboren werden. Lincoln
(spreek uit Linken) wordt door
sommigen gezien als de bevrijder van
de zwarte slaven, door anderen als de
verantwoordelijke voor de 620.000
doden ten gevolge van de burgeroorlog
- meer Amerikaanse doden dan in alle
latere oorlogen samen. Het Lincoln
Memorial op de Mall in Washington is
een bedevaartsoord geworden, ook voor
Barack Obama, de meest Afrikaanse
Amerikaan in de VS.

Maar het lopende jaar is vooral aan
Darwin gewijd. Andries Knevel heeft
daarin al aanleiding gezien om zijn
Christenvis in te ruilen voor een
Darwinvis. Ik leg het uit: de vis
(ichthus) is een oud christelijk
symbool, dat in de vroege christentijd
in het schemerdonker op Romeinse
muren werd gekrast, zoals mijn
vriendjes ‘s avonds drieletterwoorden
op muren schreven. Ik heb die vis al
eens uitgelegd. Amerikaanse niet-
creationisten maken reclame voor de
evolutietheorie door op hun auto’s geen
‘Fish’ te plakken, maar een ‘Darwin
Fish’: een vis met pootjes; soms met het
inschrift ‘Darwin’, maar ook met ‘Devil’
of ‘666’. Ik kreeg er één (met Darwin)
toegestuurd door een oomzegster in de

VS. Je kunt ze bestellen op internet; het
trefwoord ‘Darwin Fish’ is voldoende.
Nog even terug naar de Cursor-
verjaardag. In de opsomming van
hoogtepunten heb ik de introductie van
Effe Zeuren gemist. Dat gebeurde nog
onder Fred Gaasendam. Het was een
open rubriek, waarin aanvankelijk vrij
veel geschreven werd. Mijn eerste
stukje verscheen, geloof ik, in april
2000. Maar de animo liep terug en de
redactie deed een oproep: ‘Wie ook ‘effe
wil zeuren’ over zaken die betrekking
hebben op de TUE, kan zijn of haar
bijdrage e-mailen naar cursor@tue.nl’.
Zoost gekomen. 

WWiiee:: Tine-Loes Hemmes / 22 / vierdejaars 
Bouwkunde

WWaannnneeeerr:: sinds 2005
WWaatt::  zelfgemaakte foto
WWaaaarroomm:: “Dit is een winkeltje in een sloppenwijk
in Kayamandi, Stellenbosch in Zuid-Afrika. Ik vind
de kleurtjes leuk en grappig; zo’n winkeltje te
midden van al die hutjes. Ik heb daar in 2005 vier
maanden vrijwilligerswerk gedaan: bijles wiskunde
en Engels gegeven op een middelbare school en een
vakantieprogramma voor de bibliotheek opgezet.
Daarvoor ben ik met mijn middelbare school op uit-
wisseling in Zuid-Afrika geweest op een particuliere
blanke school. Het was een toptijd, maar ik had wel
het idee dat het afgeschermd was van de werkelijke
situatie. Ik wilde méér zien, het echte leven daar.
Met Tint ben ik bijvoorbeeld naar Rwanda geweest,
naar een conferentie over
de Afrikaanse jeugd en
armoedebestrijding in
een roerig land. Vanuit
elk Afrikaans land kwam
een afvaardiging studen-
ten, elk met een eigen
verhaal, en dat was zeer
indrukwekkend.”

Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.

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


