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Herkeuring gemeente:
geen ‘strijdigheden’
meer in Helix
De strijdigheden met de
vergunningsvoorschriften
binnen Helix zijn verdwenen en
er zijn stringente instructies
geïmplementeerd binnen de
faculteit. Deze eindconclusies
van gemeentelijk milieu-
inspecteur Wil van de Rijt
halen voor Scheikundige
Technologie definitief de kou
uit de lucht.

Dinsdagmiddag 24 maart trak-
teerde het faculteitsbestuur van
ST haar medewerkers op een
borrel met een hapje om de
succesvol verlopen herkeuring
van de dag daarvoor te vieren.
Directeur bedrijfsvoering dr.
Laurent Nelissen liet de staf via
de mail weten dat de faculteit met
vlag en wimpel was geslaagd.
‘Ergo, driemaal is scheepsrecht’,

zo staat in de mail.
Het College van Bestuur liet via
de mail bij monde van CvB-lid
mr. Jo van Ham weten blij te zijn
met dit resultaat en bedankte het
bestuur en de medewerkers voor
al het werk dat de laatste
maanden verricht is om dit resul-
taat te bereiken. Woensdag
ontving Van Ham ook een offi-
cieel schrijven van de gemeente,
waarin staat dat de zaken in Helix
nu op orde zijn.

Naast de mededeling dat alle in
oktober geconstateerde overtre-
dingen zijn opgelost, liet Van de
Rijt ook weten dat het bestuur op
tijd een heldere aanvraag heeft
ingediend voor een nieuwe ver-
gunning op grond van de wet
Milieubeheer./.

Collegegeld niet omhoog
In hun akkoord over de aanpak
van de crisis hebben de rege-
ringspartijen CDA, PvdA en
ChristenUnie het collegegeld
ongemoeid gelaten. Groot-
scheepse investeringen in
onderzoek blijven achterwege.

Dat blijkt uit de eerste berichten
die hierover naar buiten zijn
gekomen. Als  de coalitiefracties
van de Tweede Kamer ingelicht
zijn, zal het
kabinet een brief
naar het parle-
ment sturen met
daarin de details
van het akkoord dat
dinsdagavond is
gesloten.
In een uitgelekt
lijstje met mogelijke
bezuinigingen
stond enkele weken
geleden een verho-
ging van het college-
geld met ruim negen-
honderd euro, maar die

is volgens ingewijden van tafel. 
Extra geld voor hoger onderwijs
en onderzoek staat niet in het
akkoord. Toch zal er naar ver-
wachting hier en daar extra geïn-
vesteerd worden. De regering wil
duurzaamheid stimuleren, dus
onderzoek daarnaar zou wel geld
tegemoet kunnen zien. Er komt
onder meer budget voor de strijd
tegen het water. (HOP)/.

TU/e ook zonder Shell
duurzaam verder 
Shell maakte vorige week
bekend niet meer te investeren
in zonne- en windenergie. De
technologieën leveren het olie-
concern te weinig op, zelfs mét
subsidies. Heeft deze koers-
wijziging gevolgen voor het
Nederlandse onderzoek naar
duurzame energie? Dat valt wel
mee, denken betrokken TU/e-
onderzoekers.

TU/e-hoogleraar prof.dr.ir.
Richard van de Sanden, die bij
Technische Natuurkunde werkt
aan silicium zonnecellen, is niet
onder de indruk van het nieuws.
“We zullen er helemaal niets van
merken, want Shell doet al vijf of
zes jaar niets meer aan zonne-
cellen.” Toch was Shell in 2004
nog betrokken bij de start van het
Joint Solar Programme, een
publiek privaat project rondom
zonne-energie, dat vorig jaar een
doorstart maakte zonder Shell.
Van de Sanden neemt die betrok-
kenheid van Shell niet echt
serieus. “Daar was mijn groep
ook niet bij betrokken”, zegt hij.
“Dat programma draaide om on-
derzoek dat naar mijn smaak te
exotisch en niet echt realistisch
was.” Hij vindt het wel een
gemiste kans voor Shell. Volgens
hem zou Shell bij uitstek
geschikt zijn om een leidende rol
te spelen in de ontwikkeling van
zonnecellen. “Maar dat geldt niet
alleen voor Shell, ook bijvoor-

beeld Corus heeft een steek laten
vallen. Het maken van staal lijkt
erg op de productie van sili-
cium.” Van de Sanden maakt zich
geen zorgen: “De ontwikkeling
van zonnecellen wordt vooral
gedragen door de kleinere leve-
ranciers van hightech producten
in deze regio. We hebben Shell
echt niet nodig.”

Ook TU/e-hoogleraar prof.dr.
René Janssen, die met zijn groep
onderzoek doet aan plastic zon-
necellen, reageert gelaten. “Ze
hebben blijkbaar de keuze
gemaakt voor moleculaire brand-
stoffen. Dat is een besluit dat ik
kan respecteren. Bedrijven zijn
in deze tijd op zoek naar hun
kernactiviteiten en voor Shell valt
zonne-energie daar niet onder.
Shell heeft ons onderzoek in het
verleden gesteund via het DPI en
was zelfs initiator van het Joint
Solar Programme. Ik heb die
samenwerking met Shell altijd
zeer gewaardeerd. We kregen
veel vrijheid.” 
Ook hij voorziet op korte termijn
geen grote problemen voor zijn
groep als gevolg van het besluit
van Shell. “Het kan zijn dat er op
termijn wel minder geld vrijkomt
voor onderzoek naar zonne-
cellen. Dat zou jammer zijn,
want ik geloof nog altijd dat
zonne- en windenergie kunnen
bijdragen aan de toekomst.”/.

Boardroom voor CvB
OOvveerr  eeeenn  wweeeekk  zzuulllleenn  ddee  lleeddeenn  vvaann  hheett  CCoolllleeggee  vvaann
BBeessttuuuurr  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  aaaannsscchhuuiivveenn  iinn  hhuunn  ssppiikk--
sspplliinntteerrnniieeuuwwee  bbooaarrddrroooomm  iinn  hheett  HHooooffddggeebboouuww..  
HHeett  oonnttwweerrpp  iiss  vvaann    aarrcchhiitteecctt  BBeerrtt  SSttaaaall,,  oonnddeerr  mmeeeerr
vveerraannttwwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  ddee  iinnrriicchhttiinngg  vvaann  hheett
AAuuddiittoorriiuumm,,  ddee  UUnniivveerrssiittyy  CClluubb  eenn  ddee  ssttuuddiieezzaaaall  vvaann
ddee  bbiibblliiootthheeeekk..
DDee  nniieeuuwwee  rruuiimmttee,,  ddiiee  nnaaaasstt  ddee  kkaannttoorreenn  vvaann  ddee  CCvvBB--
lleeddeenn  lliiggtt,,  iiss  vvoooorrzziieenn  vvaann  ddrriiee  ggrroottee  ffuullll--hhdd  ppllaassmmaa--
sscchheerrmmeenn,,  ddiiee  iinnggeezzeett  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  vvoooorr  vviiddeeoo--
ccoonnffeerreenncciinngg  eenn  pprreesseennttaattiieess..  OOpp  ddee  mmuuuurr  ddiiee  ddiieennsstt
ddooeett  aallss  aacchhtteerrggrroonndd  bbiijj  eeeenn  vviiddeeooccoonnffeerreennttiiee,,  iiss
ddiivveerrssee  mmaalleenn  hheett  llooggoo  vvaann  ddee  TTUU//ee  aaaannggeebbrraacchhtt..  ““DDiitt
hheebbbbeenn  wwee  mmeett  ttrraannssppaarraanntt  ffoolliiee  ggeeddaaaann,,  zzooddaatt  hheett
lliijjkktt  ooff  ddee  llooggoo’’ss  eerroopp  ggeepprroojjeecctteeeerrdd  wwoorrddeenn””,,  vveerrtteelltt
SSttaaaall..  ““WWee  hheebbbbeenn  mmeeeerrddeerree  llooggoo’’ss  ggeebbrruuiikktt,,  zzooddaatt
hheett  nniieett  uuiittmmaaaakktt  wwaannnneeeerr  iieemmaanndd  mmeett  zziijjnn  hhooooffdd

vvoooorr  eeeenn  llooggoo  zziitt..  ZZoo’’nn  aacchhtteerrwwaanndd  mmooeett  sseerreenniitteeiitt
uuiittssttrraalleenn..  EEeenn  ppoorrttrreett  vvaann  BBeeaattrriixx  eenn  ddee  oopprriicchhttiinnggss--
oooorrkkoonnddee  vvaann  ddee  TTHH  zziijjnn  ddaaaarroomm  vveerrwwiijjddeerrdd..  EEeenn  ssttoopp--
ccoonnttaacctt  kkaann  aall  ssttoorreenndd  wweerrkkeenn..””
IInn  ddee  mmiiddddeennooppeenniinngg  vvaann  ddee  ggrroottee  oovvaallee  ttaaffeell  ffrreeeessddee
SSttaaaall  aaaann  bbeeiiddee  zziijjkkaanntteenn  hheett  TTUU//ee--mmoottttoo  ‘‘MMeennss
AAggiittaatt  MMoolleemm’’  ((‘‘ddee  mmeennsseelliijjkkee  ggeeeesstt  zzeett  ddee  mmaatteerriiee  iinn
bbeewweeggiinngg’’))..  ““DDaatt  mmoottttoo  iiss  eecchhtt  ttiijjddllooooss..  VVoooorr  ddee
hhuuiiddiiggee  ssllooggaann  ‘‘WWhheerree  IInnnnoovvaattiioonn  SSttaarrttss’’  wweeeett  iikk  ddaatt
zzoo  nneett  nnoogg  nniieett””,,  aalldduuss  SSttaaaall..
DDrriiee  ggrroottee  rroonnddee  llaammppeenn,,  eeeenn  ggeerraaffffiinneeeerrddee  vviittrraaggee  eenn
eeeenn  hhooooggppoolliigg  ggrriijjss  ttaappiijjtt  mmaakkeenn  ddee  rruuiimmttee  aaff..
VVoollggeennss  SSttaaaall  iiss  hheett  ““nniieett  ttee  ccaassuuaall,,  mmaaaarr  zzeekkeerr  ooookk
nniieett  ttee  ddeeffttiigg””..  DDee  kkoosstteenn  vvoooorr  ddee  bbooaarrddrroooomm  sscchhaatt
uunniivveerrssiitteeiittsssseeccrreettaarriiss  iirr..  HHaarrrryy  RRoouummeenn  rroonndd  ddee
zzeevveennttiiggdduuiizzeenndd  eeuurroo..  
FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

ESC-feestje 
voortijdig beëindigd
Een feestje bij het ESC in De
Bunker is in de nacht van
dinsdag op woensdag voortijdig
beëindigd doordat een hand-
brandmelder werd ingeduwd.
Om tien over twee ging het
alarm af, en even later stonden
drie wagens van de gemeente-
lijke brandweer voor de deur,
samen met de beveiliging van de
TU/e. Het feest werd stilgelegd
en de sociëteit ontruimd. Het
feest betrof een besloten feest dat
het ESC traditioneel viert
wanneer het bestuur op vakantie
is. Het oude bestuur neemt het
bestuur van de vereniging dan
kort over.
Het is niet de eerste keer dat de
brandweer ‘s nachts tevergeefs
voor De Bunker staat, dit gebeur-
de afgelopen november ook al
eens bij een feest bij SSRE.
Bunkerbeheerder Johan Lauwers
wil nog niet zeggen wat de 
gevolgen zijn van de loze brand-
melding. “Maar neem van mij
aan dat dit nog consequenties
heeft. We zijn er volop mee aan
het werk.”
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De week van/Linda
Linda Tiemersma studeert Technische

Bedrijfskunde, is lid van SSRE en één van
de organisatoren van het NK

Beleidsdebatteren

MMaaaannddaagg:: De laatste week voor het
Nederlands Kampioenschap Beleids-
debatteren. We zijn eind november met
vier personen gestart met de organisatie,
maar hadden nog een redelijke checklist te
gaan voor de laatste week. Vandaag om
8.00 uur deelden we op het Limbopad
flyers uit aan voorbijgangers. De rest van
de dag hebben we overal posters opge-
hangen.

DDiinnssddaagg:: Het is natuurlijk mooi om
dezelfde kleding te dragen als commissie.
Vooral de drie vrouwen uit de commissie
waren hiernaar al vaker op zoek geweest,
maar met weinig resultaat. Ook vandaag
bleek dat het niet eenvoudig is dezelfde
kleur bloesjes voor mannen en vrouwen te
vinden. Verder heb ik gratis collegeblok-
ken voor alle deelnemers geregeld. Alle
juryleden zijn op de hoogte gesteld van het

programma. Eén van de ervaren juryleden
kregen we zo ver een briefing voor de rest
van de juryleden te verzorgen.

WWooeennssddaagg::  Goed nieuws! Het is toch
mogelijk de winnaars van het toernooi een
wintersportvakantie aan te bieden. De
winnaars van vorig jaar op de belachelijk
zware wisselbokaal laten graveren. Alle
SSRE-leden, andere clubjes en de media
nogmaals uitgenodigd voor het toernooi.
Ook bossen bloemen en flessen wijn voor
zaterdag besteld.

DDoonnddeerrddaagg::  Er moest nog aardig wat
papierwerk uitgeprint en klaargelegd
worden. Alle juryformulieren, formu-
lieren voor de timers, stopwatches en
scoreformulieren. Een ‘wie-is-waar’-
indeling met alle taken voor de commissie-
leden gemaakt.

VVrriijjddaagg::  Nu alle inschrijvingen vastliggen,
kan de poule-indeling en het program-
maboekje gemaakt worden. De deel-
nemers hiervan op de hoogte gesteld,

zodat zij hun stel-
lingen kunnen
voorbereiden.
Alle spullen
die naar het
Auditorium
gebracht
konden
worden
klaargezet.

ZZaatteerrddaagg:: De grote dag. De commissie was
vroeg aanwezig om de zalen van het
Auditorium klaar te maken voor de voor-
rondes van het debattoernooi. De dag
begon enigszins hectisch, omdat enkele
teams niet aanwezig waren en er nog
kleine dingen aan het programmaboekje
moesten gebeuren. Toen alles op gang
was, was het een mooie dag waarop 64
deelnemers naar de grote finale toe-
werkten. De spetterende finale was een erg
goede afsluiting van de dag! Het feestje na
afloop was minstens zo geslaagd. Ik heb
nu al zin om volgend jaar weer als
deelnemer bij het toernooi te zijn!

Er zijn dagen bij dat Jeroen
Marcel vaker ziet dan zijn eigen
vriendin. Beiden spelen al jaren
in het harmonieorkest van het
WMC en zien elkaar ook nog
eens bij repetities voor de
carnavalskapel.
‘Veel plezier bij de fanfare
vanavond, hè’. Die zin hebben
de twee al tientallen keren

moeten aanhoren. Het komt
vaak voor dat anderen de har-
monie met de fanfare verwis-
selen, vertellen Jeroen en
Marcel. Jeroen heeft het al op-
gegeven om mensen hierin te
verbeteren. Marcel niet. “Ik
probeer de juiste benaming er
nog in te peperen. De fanfare
heeft alleen koperinstrumenten.
De harmonie heeft ook houten
instrumenten. Er zijn maar
weinig mensen die dit weten. Bij
de studievereniging zeggen ze
overigens vaak ‘cool’ als ze horen
waar ik speel.”
Beiden hebben hun hart al op
jonge leeftijd aan de harmonie
en aan het WMC verpand.
Jeroen kwam er via zijn buur-
man bij toen hij twaalf was en
raakte snel verknocht aan de
trompet. Marcel raakte enthou-
siast door zijn zus die al bij het
WMC speelde. “Ik wilde eerst
saxofoon of trompet spelen,
maar daar had ik een te grote

mond voor”, vertelt Marcel.
“Toen ontdekte ik de trombone
en die was me op het lijf
geschreven. Het is een instru-
ment van uitersten. Je kunt er
mooi ingetogen mee spelen of
als een egotripper mee op de
voorgrond treden.” Dat hij
vooral van het laatste slag is,
moet ook Jeroen lachend
beamen. “Hij vindt het heerlijk
om bij optredens in de kijker te
staan. Terwijl dat in het dagelijks
leven eigenlijk wel meevalt.”
Dat ze al zo lang bij het WMC
zitten, vinden ze haast vanzelf-
sprekend. Jeroen: “Ik ben een
echt verenigingsmens. De
harmonie is al jaren de basis.
Andere optredens zijn extra.”
Marcel: “Vorig jaar heb ik voor
het eerst overwogen om de
harmonie te verlaten, omdat ik
even wat minder uitdaging had.
Maar nu is die er wel weer. Ik
heb bijvoorbeeld een pittige solo
in concerten die binnenkort op

de planning staan. Het wordt
uiteindelijk altijd weer leuk. Het
fijne aan een harmonie is ook
dat je alles kunt spelen. We
spelen pop, klassiek, maar ook
musical- of filmmuziek.” 
Het duo is ontzettend te spreken
over de sfeer bij het muziek-
corps. “Je bent er voor elkaar in
goede en slechte tijden. Doordat
we er al zo lang bij spelen, voelt
het ook als één familie.” Dat dat
bijna ook letterlijk zo is, blijkt
wel als Marcel zich even later de
benaming ‘harmoniepapa’ laat
ontvallen. “Diegene heeft me de
eerste jaren bij de harmonie op-
gevangen”, verklaart Marcel. “Zo
help ik nu ook een jongen die er
net bij is gekomen. We zitten
met allerlei leeftijden. Je kunt
vanaf je geboorte tot aan je dood
muziek maken bij de harmonie.”
Het WMC treedt dit jaar
vanwege het honderdjarig
bestaan vaker op. Zo is er 4 april
een concert in de Blauwe Zaal in

het Auditorium (‘mooie
akoestiek’, vinden beiden) en
staat een optreden in
Muziekcentrum Frits Philips
met Pater Moeskroen voor het
eind van het jaar op de agenda.
Marcel: “Die optredens worden
best spannend. Ik kan erg
zenuwachtig zijn van tevoren,
maar als ik eenmaal de eerste
noot heb gespeeld, valt alles van
me af. Tenzij die eerste noot vals
is…” Bij Jeroen slaan de zenuwen
juist wél toe eens tijdens een op-
treden. “Dan zie ik ineens dat de
solo er over tien maten aan komt
en dan begin ik toch wat te trillen.”
Beiden omschrijven het spelen
bij het harmonieorkest als ‘een
grote hobby’. Marcel: “Het con-
servatorium heb ik wel eens
overwogen, maar van dat idee
ben ik inmiddels afgestapt. Dan
moet je continu presteren.”
Jeroen: “De cultuur bij beroeps-
orkesten staat me niet zo aan. Er
zitten een hoop haantjes bij.”/.

Tekst: Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke

“Het voelt echt als familie, met
alle emoties van dien.

Irritaties worden geuit, maar
vaker is het pure gezellig-

heid”, vertelt Marcel
Schneijdenberg (23), student

Industrial Design. Hij en
Elektrotechniek-student

Jeroen Grootens (26) spelen al
van jongs af aan in het
Woensels Muziekcorps

Eindhoven (WMC). Het WMC
bestaat dit jaar een eeuw.

“Bij de harmonie in goede en in slechte tijden”

Jeroen Grootens en Marcel Schneijdenberg
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Ach en Wee

Eindhoven wil nieuwe slogan
Eindhoven is misschien
‘leading in technology’, maar
ook nog zoveel méér. Dat vindt
burgemeester Rob van Gijzel,
volgens wie de stadsslogan
aan vervanging toe is.

Sport, licht en design: allemaal
zaken waarmee Eindhoven
volgens haar burgervader voorop
loopt, maar die in de stadsleus
niet terugkomen. In een advies-
nota over de nieuwe citybranding
en citymarketing passeert her-
haaldelijk de werkslogan
‘Eindhoven, leading in inno-
vation’ de revue, maar deze sug-
gestie is zeker geen reeds
gemaakte keuze, benadrukken
de opstellers. 

Prof.dr. Gert-Jan Hospers, hoog-
leraar citymarketing aan de
Nijmeegse Radboud Univer-
siteit, staat niet erg te juichen bij
de term innovatie. “Alle concur-
renten van Eindhoven doen dat
al. En hoe meer je iets uitsmeert,
hoe dunner het wordt.
Innovation is innoflation”, aldus
de prof in het Eindhovens
Dagblad.
Om een stad te verkopen, is het
volgens de hoogleraar in de
eerste plaats belangrijk dat
mensen zich er thuis voelen,
dankzij zaken als een prettige
ontvangst en goede voorzie-
ningen. “Er is nog nooit iemand
naar een stad gekomen vanwege
de slogan.” Daarbij: “Neem ook

de bevolking serieus. De inwoner
van een stad is de beste ambas-
sadeur.”
Ook universiteitssecretaris ir.
Harry Roumen, tevens bestuurs-
lid van het samenwerkings-
verband City Dynamiek dat de
naamsbekendheid en aantrek-
kingskracht van Eindhoven wil
verbeteren, benadrukt dat het
tastbaar maken van de leus
minstens zo belangrijker is als de
definitie. “Als je het station uit
stapt, moet je het merk van de
stad meteen terugzien. Maar als
het om een goed alternatief gaat,
dat kort maar krachtig is én de
brede lading dekt, heb ik het ook
niet even voor het grijpen.”/.
Zie ook ‘Vox Populi’ op pagina 4.

Canon van Eindhoven: 

van Dommel tot Brainport
Vandaag, donderdag 26 maart,
wordt in Museum Kempenland
de ‘Canon van Eindhoven’
gepresenteerd; de geschie-
denis van Eindhoven samen-
gebald in 23 iconen. Het bij-
behorende boek, zo’n 250
pagina’s dik, is grotendeels
geschreven door een aantal
TU/e-medewerkers, onder
leiding van prof.dr.ir. Harry
Lintsen, TU/e-hoogleraar
Geschiedenis van de Techniek.
De universiteit zelf behoort
niet tot de 23 geselecteerde
iconen.

De lijst met iconen is opgesteld
door een werkgroep, die daartoe
eerder een lijst met honderd
potentiële kandidaten opstelde.
Die lijst van honderd is gepubli-
ceerd in het Eindhovens Dag-
blad, dat de lezers opriep hun
voorkeur uit te spreken. Ook
raadpleegde de werkgroep aller-
lei organisaties, zoals de Van
Abbestichting en de Heem-
kundige Studiekring Kempen-
land. ‘De werkgroep heeft
gekozen voor een focus op de
laatste twee eeuwen’, zo staat te
lezen in het boek over de verant-

woording van de uiteindelijke
keuze. ‘De geschiedenis van
Eindhoven is dan als een
smeulend lont, dat tot ontbran-
ding komt in de negentiende
eeuw en als dynamiet ontploft in
de twintigste eeuw.’
De Effenaar, de Dommel, de
Catharinakerk en de gebroeders
Gerard en Anton Philips, zijn
enkele van de iconen die over-
bleven in de uiteindelijke canon.
De TU/e staat daar niet tussen,
maar zat wel in de preselectie. De
universiteit wordt overigens wel
vaker genoemd in het boek,
vooral in het hoofdstukje over
Brainport.
Aanleiding voor het opstellen
van deze canon is het succes van
de Canon van Nederland, die in
2006 werd gepubliceerd. De
gemeente Eindhoven besloot in
2007 dat er daarom ook een
Eindhovense versie moest
komen. Naast Lintsen werkten
dr. Giel van Hooff en dr. Hans
Schippers namens de TU/e mee
aan de totstandkoming./.
De officiële presentatie begint om 15.30
uur vanmiddag in Museum Kempenland
(de Steentjeskerk) aan de St.
Antoniusstraat 5-7.

Universiteitsraadleden mogen 
toch tijdelijk vervangen worden
Leden van de universiteitsraad
die vanwege ziekte of zwan-
gerschap langdurig afwezig
zijn, mogen zich toch laten ver-
vangen door een kandidaat die
daarmee dezelfde rechten en
plichten krijgt. Begin februari
verwierp het College van
Bestuur zo’n regeling nog.

“Te kort door de bocht”, zo
betitelde collegevoorzitter ing.
Amandus Lundqvist de eerdere
afwijzing van de regeling die de
universiteitsraad voorstelde om
bij langdurige ziekte of zwan-
gerschap een U-raadslid te
mogen vervangen. Die persoon

zou dan ook het recht hebben om
te mogen stemmen, iets wat tot
nu toe niet het geval is. Zo’n
regeling is nu dan toch in de
maak. Hij gaat ook gelden voor
leden van de faculteitsraden en
voor leden van de Dienstraad.
Beleidsmedewerker mr.drs. Ben
Donders legde deze week de
laatste hand aan het concept-
voorstel voor de regeling.
De leden van de eerdergenoemde
gremia mogen zich tijdens hun
zittingsperiode eenmaal laten
vervangen voor een periode van
maximaal zestien weken. Hun
verzoek om vervanging vanwege
ziekte of zwangerschap moet ver-

gezeld gaan van een schriftelijke
verklaring van de behandeld arts.
Dr. Allard Kastelein van de perso-
neelsfractie zegt dat de U-raad
verheugd is met de ommezwaai
van het CvB. “Uiteindelijk heeft
men daar toch ook ingezien dat
onze regeling eigentijdser is”,
aldus Kastelein. “Het niet
hebben van zo’n regeling komt
niet echt vrouwvriendelijk over.
En als we overwogen hadden om
deze kwestie voor te leggen aan
de geschillencommissie, denk ik
dat de positie van het CvB niet
echt sterk was geweest. Wellicht
hebben ze zich dat ook gerea-
liseerd.”/.

Babypakje net niet in de prijzen
Ir. Sibrecht Bouwstra, promovenda bij Industrial Design, is er niet in
geslaagd haar nominatie voor de Brainport Health Innovation Award
te verzilveren. Bouwstra was genomineerd het ‘Neonatal Smart Jacket’-
project waarvoor zij al tijdens haar afstuderen een speciaal babypakje
met geïntegreerde elektroden voor couveusekinderen ontwierp. De
promovenda verdedigde haar inzending dinsdag 24 maart tijdens de
Personal Health Seminar op de High Tech Campus Eindhoven. 

Hoe overleef je de zomertijd?
KKoommeenndd  wweeeekkeenndd  ggaaaatt  ddee  kkllookk
wweeeerr  eeeenn  uuuurr  vvoooorruuiitt..  DDee  oovveerrggaanngg
vvaann  wwiinntteerr--  nnaaaarr  zzoommeerrttiijjdd  zzoorrggtt
vvoooorr  eexxttrraa  vveeeell  aauuttoo--oonnggeelluukkkkeenn  eenn
vviijjff  pprroocceenntt  mmeeeerr  hhaarrttiinnffaarrcctteenn..
HHooee  oovveerrlleeeeff  jjee  ddaatt  eennee  uuuurrttjjee
ssllaaaapptteekkoorrtt??
VVoollggeennss  ddee  GGrroonniinnggssee  ssllaaaapp--
pprrooffeessssoorr  DDoommiieenn  BBeeeerrssmmaa  hheeeefftt
ddee  aaaannvvaanngg  vvaann  ddee  zzoommeerrttiijjdd  aalllleerr--
lleeii  oonnggeezzoonnddee  ggeevvoollggeenn..  MMaaaannddaagg
iiss  aallttiijjdd  aall  eeeenn  ggeevvaaaarrlliijjkkee  ddaagg,,
wwaaaarroopp  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ttwwiinnttiigg
pprroocceenntt  mmeeeerr  hhaarrttiinnffaarrcctteenn  ppllaaaattss--
vviinnddeenn  ddaann  ddee  zzoonnddaagg  eerrvvoooorr..  MMaaaarr
zzoommeerrttiijjdd  mmaaaakktt  hheett  nnoogg  eerrggeerr..
OOookk  ssttuuddeenntteenn  mmooeetteenn  ooppppaasssseenn
vvoooorr  oonnggeelluukkkkeenn,,  sstteelltt  BBeeeerrssmmaa..
““HHuunn  bbiioollooggiisscchhee  kkllookk  ssttaaaatt  ttoocchh  aall
iieettss  ‘‘llaatteerr’’  ddaann  ddiiee  vvaann  oouuddeerree
mmeennsseenn..  VVeeeell  vvaann  hheenn  ggaaaann  iinn  hheett
wweeeekkeenndd  llaaaatt  nnaaaarr  bbeedd  eenn  bbeezzoorr--
ggeenn  zziicchhzzeellff  eeeenn  ssoooorrtt  jjeettllaagg..  DDiitt
uuuurrttjjee  kkoommtt  eerr  nnoogg  bboovveennoopp..  HHeett
ssllaaaapptteekkoorrtt  mmaaaakktt  hheenn  mmiinnddeerr

aalleerrtt,,  wwaaaarrddoooorr  zzee  ssnneelllleerr
oonnggeelluukkkkeenn  kkrriijjggeenn..””
TToocchh  zziijjnn  ssttuuddeenn--
tteenn  nniieett  ddee
ggrroooottssttee
rriissiiccooggrrooeepp..
““JJoonnggee
lliicchhaammeenn
kkuunnnneenn
vveeeell
ssttrreessss
hheebbbbeenn..
ZZee  zzuulllleenn
nniieett  ssnneell
eeeenn  hhaarrtt--
aaaannvvaall
kkrriijjggeenn..””
OOmm  pprroo--
bblleemmeenn  ttee
vvoooorrkkoommeenn,,
kkuunnnneenn  ssttuuddeenntteenn
ddiitt  wweeeekkeenndd  mmaaaarr
bbeetteerr  nniieett  ttee  llaaaatt  nnaaaarr
bbeedd  ggaaaann  eenn  nniieett  ttee  llaaaatt
ooppssttaaaann,,  aalldduuss  BBeeeerrssmmaa..

VVeerrddeerr  wwiijjsstt  hhiijj  eerroopp  ddaatt  ddee  bbiioo--
llooggiisscchhee  kkllookk  oopp  lliicchhtt  rreeaa--

ggeeeerrtt..  ““LLiicchhtt  iinn  ddee
aavvoonndd  zzoouu  dduuss  hheett

bbeesstt  vveerrmmeeddeenn
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..

LLiicchhtt  iinn  ddee
oocchhtteenndd  zzeett

ddee  bbiioo--
llooggiisscchhee
kkllookk  nnaaaarr
eeeenn
vvrrooeeggeerr
ttiijjddssttiipp,,
dduuss
vvrrooeegg  iinn
ddee
oocchhtteenndd

kkuunn  jjee
mmaaaarr  bbeetteerr

ddee  ggoorr--
ddiijjnneenn

ooppeenneenn..””
((HHOOPP))

Elektro schrijft goed
TU/e-faculteit Elektrotechniek
scoort momenteel goed met
haar artikelen: vandaag,
donderdag 26 maart, worden
twee promovendi uit de capaci-
teitsgroep Electro-Optical
Communications (ECO) gelau-
werd bij de Optical Fiber
Conference in San Diego. Ze
stuurden de beste en een-na-
beste artikelen in voor de
Corning-OSA paper competitie
voor studenten.

Volgens dr.ir. Huug de Waardt
van ECO is de conferentie in San

Diego de grootste in zijn vak-
gebied, en zijn de Eindhovense
winnaars geselecteerd uit een
aanbod van meer dan vier-
honderd papers.
Winnaar is Jeffrey Lee, een pro-
movendus die wordt begeleid
door prof.ir. Ton Koonen en die
bij Siemens is gedetacheerd. Hij
doet onderzoek naar transmissie
van optische signalen in poly-
meervezels. De nummer twee,
Mohammad al Fiad, is een pro-
movendus van De Waardt en
voert zijn onderzoek -naar op-
tische transmissie over grote af-

standen- uit bij Nokia-Siemens.
“Mohammad heeft vorig jaar ook
al de tweede prijs gewonnen in
dezelfde competitie”, zegt De
Waardt. “Dat is toch wel heel bij-
zonder, bij zoveel inzendingen.”

Ook goed nieuws uit de groep van
prof.dr. Ronald Aarts (Signal
Processing Systems), eveneens
van Elektrotechniek. Zij hebben
de ‘best paper award’ gekregen
op SEMI-THERM 2009, een
conferentie die vorige week werd
gehouden in Californië./.
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Folia - Universiteit van Amsterdam 

Leerstoel Nederlandse films
OOpp  iinniittiiaattiieeff  vvaann  hheett  FFiillmmmmuusseeuumm  eenn  ddee  UUvvAA  kkoommtt  eerr  aaaann  ddee
UUvvAA  eeeenn  bbiijjzzoonnddeerree  lleeeerrssttooeell  NNeeddeerrllaannddssee  cciinneemmaa  eenn  ffiillmm--
ccuullttuuuurr..  DDooeell  vvaann  ddee  lleeeerrssttooeell  iiss  hheett  bbeevvoorrddeerreenn  vvaann
wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ffiillmm  eenn
hheett  vveerrsstteerrkkeenn  vvaann  hheett  FFiillmmmmuusseeuumm  aallss  ffiillmmhhiissttoorriisscchh  eenn
ccuullttuurreeeell  kkeennnniisscceennttrruumm..  DDee  nnoogg  ttee  bbeennooeemmeenn  bbiijjzzoonnddeerr
hhoooogglleerraaaarr  hheeeefftt  aallss  ooppddrraacchhtt  oonnddeerrwwiijjss  eenn  oonnddeerrzzooeekk  ttee
vveerrzzoorrggeenn  oopp  hheett  tteerrrreeiinn  vvaann  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  ffiillmm  eenn
cciinneemmaa,,  zzoowweell  iinn  rreellaattiiee  ttoott  hheett  ffiillmmeerrffggooeedd  aallss  ddee  hheeddeenn--
ddaaaaggssee  ffiillmmccuullttuuuurr..

U-blad - Universiteit Utrecht

De oudste student van 
Nederland (98)
UU--bbllaadd  ppoorrttrreetttteeeerrtt  MMiieepp  SScchhiilltt  uuiitt  MMaaaarrsssseenn,,  vvoollggeennss  hheett
bbllaadd  ddee  oouuddssttee  ssttuuddeenntt  vvaann  NNeeddeerrllaanndd..  ZZee  vvoollggtt  wweekkeelliijjkkss
ccuurrssuusssseenn  vvaann  hheett  HHooggeerr  OOnnddeerrwwiijjss  VVoooorr  OOuuddeerreenn  ((HHOOVVOO))
oopp  hheett  UUnniivveerrssiittyy  CCoolllleeggee  iinn  UUttrreecchhtt..  MMiieepp  kkoommtt  oopp  ddee  ffiieettss
--  aallss  hheett  wweeeerr  hheett  ttooeellaaaatt..  OOpp  hheett  mmoommeenntt  vvoollggtt  zzee  eeeenn
ccuurrssuuss  oovveerr  ddee  DDuuiittssee  aauutteeuurr  HHeeiinnrriicchh  HHeeiinnee..  SScchhiilltt  wweeeett
nniieett  bbeetteerr  ddaann  ddaatt  zzee  mmeett  jjoonnggeerree  mmeennsseenn  oommggaaaatt..  ““BBeeggiinn
jjaarreenn  vviijjffttiigg,,  ttooeenn  iikk  eeeenn  jjaaaarr  ooff  4433  wwaass,,  bbeenn  iikk  ddee  aavvoonndd--
MMuulloo  ggaaaann  ddooeenn..  IIkk  zzaatt  mmeett  aalllleemmaaaall  aacchhttttiieennjjaarriiggeenn  iinn  ddee
kkllaass..””  HHeett  ddoooorrllooppeenn  vvaann  hheett  mmiiddddeellbbaaaarr  oonnddeerrwwiijjss  oopp  ddiiee
lleeeeffttiijjdd  wwaass  zzeekkeerr  iinn  ddiiee  ttiijjdd  eeeenn  zzeellddzzaaaammhheeiidd..  
EEnn  zzee  wwaass  mmeett  wweell  mmeeeerr  zzaakkeenn  eerr  llaaaatt  bbiijj..  ZZoo  hhaaaallddee  zzee  oopp
hhaaaarr  zzeevveennttiiggssttee  hhaaaarr  rriijjbbeewwiijjss..

Delta - TU Delft

Student runt onderwijsbedrijf
DDeellttaa  iinntteerrvviieewwtt  EErriikk  BBooeesscchhootteenn  ((ggeebboorreenn  iinn  11998833)),,  eeeenn
ssttuuddeenntt  IInndduussttrriieeeell  OOnnttwweerrppeenn..  HHiijj  iiss  nnoogg  nniieett  kkllaaaarr  mmeett
zziijjnn  ssttuuddiiee  --ddiiee  oovveerriiggeennss  nnaaggeennooeegg  nnoommiinnaaaall  vveerrlloooopptt--
mmaaaarr  lleeiiddtt  wweell  aall  eeeenn  ssuucccceessvvooll  oonnddeerrwwiijjssbbeeddrriijjff  mmeett
ttwwaaaallff  wweerrkknneemmeerrss..  BBooeesscchhootteenn  rruunntt  ssiinnddss  22000033  ddee
wweebbssiittee  OOnnddeerrwwiijjssmmaaaakkjjeessaammeenn..nnll..  IInn  22000066  rriicchhttttee  hhiijj
mmeett  eeeenn  nneeeeff  ddee  ssttiicchhttiinngg  OOnnddeerrwwiijjss  MMaaaakk  JJee  SSaammeenn  oopp,,
llaatteerr  wweerrdd  ddee  ssttiicchhttiinngg  oommggeezzeett  iinn  eeeenn  ssuucccceessvvoollllee  oonnddeerr--
nneemmiinngg..  HHeett  kkaannttoooorr  hhiieerrvvaann  ssttaaaatt  iinn  HHeellmmoonndd,,  wwaaaarr
BBooeesscchhootteenn  ddrriiee  ddaaggeenn  ppeerr  wweeeekk  ttee  vviinnddeenn  iiss..  DDee  rreesstt  vvaann
ddee  ttiijjdd  ssttuuddeeeerrtt  hhiijj  iinn  DDeellfftt..  SSttrreeeeffcciijjffeerr::  mmiinnsstteennss  eeeenn  aacchhtt
vvoooorr  aallllee  vvaakkkkeenn..  
WWaatt  bbiieeddtt  zziijjnn  bbeeddrriijjff  aaaann::  ““OOnnddeerrwwiijjss  MMaaaakk  JJee  SSaammeenn  wwiill
mmeennsseenn  iinn  hheett  oonnddeerrwwiijjss  iinnffoorrmmeerreenn,,  iinnssppiirreerreenn  eenn
eenntthhoouussiiaassmmeerreenn..  CCoonnccrreeeett  bbeetteekkeenntt  ddiitt  ddaatt  ddoocceenntteenn  oopp
oonnzzee  wweebbssiittee  oonnddeerr  mmeeeerr  lleesssseenn,,  ssppeelllleettjjeess  eenn  aarrttiikkeelleenn
kkuunnnneenn  vviinnddeenn..  DDee  wweebbssiittee  ddiieenntt  tteevveennss  aallss  ppllaattffoorrmm  vvoooorr
ddoocceenntteenn  oomm  hhuunn  iiddeeeeëënn  mmeett  aannddeerreenn  ttee  ddeelleenn..””

Univers - Universiteit van Tilburg

Huiselijk geweld in
studentenhuizen
DDee  ssttaapp  oomm  hhuullpp  ttee  vvrraaggeenn  bbiijj  hhuuiisseelliijjkk  ggeewweelldd  iinn
ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn  iiss  eerrgg  ggrroooott,,  sscchhrriijjfftt  UUnniivveerrss..  DDee
ttooeeggaannkkeelliijjkkhheeiidd  vvaann  hhuullppvveerrlleenneerrss  kkaann  bbeetteerr..  DDaatt  
zzeeggggeenn  ttwweeee  UUvvTT--vveerrttrroouuwweennssppeerrssoonneenn  vvaann  hheett
SStteeuunnppuunntt  HHuuiisseelliijjkk  GGeewweelldd..  IInn  NNeeddeerrllaanndd  hhoooorr  jjee  nniieett  vveeeell
vvaann  hhuuiisseelliijjkk  ggeewweelldd  iinn  ssttuuddeenntteennhhuuiizzeenn..  TToocchh  zzoouu  hheett
rreeggeellmmaattiigg  vvoooorrkkoommeenn..  NNaaaarr  sscchhaattttiinngg  zzoouu  sslleecchhttss  ttwwaaaallff
pprroocceenntt  vvaann  aallllee  ggeevvaalllleenn  bbeekkeenndd  zziijjnn..  ““SSttuuddeenntteenn  dduurrvveenn
ddee  llaasstt  ddiiee  zzee  oonnddeerrvviinnddeenn  nniieett  nnaaaarr  bbuuiitteenn  ttee  bbrreennggeenn””,,
ddeennkktt  ppssyycchhoolloooogg  AAnnddrreeaass  WWiieessmmeeiijjeerr,,  ““uuiitt  aannggsstt  vvoooorr  ddee
ccoonnsseeqquueennttiieess  eenn  oonnggeellooooffwwaaaarrddiigg  ttee  zziijjnn..””

VOX - Radboud Universiteit Nijmegen

Alleen ‘zeer goed’ voldoet
DDee  NNiijjmmeeeeggssee  ccoolllleeggeevvoooorrzziitttteerr  RRooeellooff  ddee  WWiijjkkeerrssllooootthh
ggeeeefftt  iinn  VVOOXX  aaaann  wwaatt  ddee  nnoorrmm  iiss  vvoooorr  oonnddeerrzzooeekkssggrrooeeppeenn
iinn  NNiijjmmeeggeenn..  GGrrooeeppeenn  ddiiee  mmiinnddeerr  ddaann  ‘‘ggooeedd’’  ssccoorreenn  --
‘‘ggooeedd’’  iiss  33  oopp  ddee  sscchhaaaall  vvaann  55  bbiijj  vviissiittaattiieess--  kkuunnnneenn
mmeetteeeenn  oopphhoouuddeenn..  EEnn  wwiiee  ‘‘ggooeedd’’  ssccoooorrtt,,  mmooeett  zziicchh  ooppwweerr--
kkeenn  nnaaaarr  mmiinnsstteennss  ‘‘zzeeeerr  ggooeedd’’  ((44))..  VVoollggeennss  VVOOXX  bbeetteekkeenntt
ddaatt  mmiinnsstteennss  ttwwiinnttiigg  ggrrooeeppeenn  iinn  ddee  ggeevvaarreennzzoonnee  zziitttteenn::  zziijj
zziitttteenn  bbeenneeddeenn  ddee  44..  OOvveerriiggeennss  hhaadd  hheett  NNiijjmmeeeeggssee  bbllaadd  ddee
bbeesscchhiikkkkiinngg  oovveerr  vviissiittaattiieerraappppoorrtteenn  vvaann  sslleecchhttss  ddee  hheellfftt
vvaann  ddee  oonnddeerrzzooeekkssiinnssttiittuutteenn,,  dduuss  eerr  zziijjnn  mmooggeelliijjkk  nnoogg
mmeeeerr  bbeeddrreeiiggddee  ggrrooeeppeenn..
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Op de voorpagina
van Cursor, over de
opening van het
volgende aca-
demisch jaar, is te
zien hoe lastig het is
om typisch Nederlandse dingen
in het Engels te zeggen. De
ergste voorbeelden zijn te vinden
bij in het Engels vertaalde
notulen.
De uitdrukking ‘By doing so’ zou
moeten verwijzen naar iets dat
door het CvB (‘Executive Board’,
of liever ‘University Board’?)
gedaan is, of gedaan zal worden -
in het Nederlands zal er mis-
schien ‘Hierdoor’ hebben
gestaan. Wat zouden Engelsen

denken van de
combinatie
‘Federation of
Student Faculty
Associations’? -
het woord

‘studievereniging’ staat niet in
Van Dale. ‘Gauge the gusto’,
klinkt heel hip, maar lijkt onge-
bruikelijk Engels.
Het wezenlijke probleem is dat
goed Nederlands al moeilijk in
goed Engels te vertalen is, en dat
het bij gebrekkig Nederlands nog
veel moeilijker is.

Fred Steutel, emeritus hoog-
leraar kansrekening en statistiek

En ik vind...

Eindhoven, nu nog nadrukkelijk ‘leading in technology’, zoekt een nieuwe
leus. De stad wil een nieuw merk ontwikkelen, met onder meer een nieuwe

slogan die niet alleen het technologisch vernuft, maar ook Eindhovens
andere sterke punten benadrukt. Vox Populi stelt: sowieso flauwekul, zo’n

slogan. Want het gaat om de taart, niet om de toef.

Steven Brouwer de Koning
Student Technische Innovatiewetenschappen
EEeenn  ssllooggaann  hheellpptt  jjee  aallss  ssttaadd  oomm  ttee  llaatteenn  zziieenn  wwiiee  jjee  bbeenntt,,  mmaaaarr
ddaann  mmooeett  jjee  ddaatt  ooookk  uuiittddrraaggeenn  eenn  wwaaaarrmmaakkeenn..  DDee  hhuuiiddiiggee
ssllooggaann  hheeeefftt  ddee  aaffggeellooppeenn  jjaarreenn  vvoooorraall  oopp  bbrriieeffppaappiieerr
ggeessttaaaann,,  lliijjkktt  hheett..
IIkk  bbeenn  ggeeeenn  mmaarrkkeettiinnggmmaann,,  mmaaaarr  iikk  hhoooopp  ddaatt  ddee  ssttaadd  hheett  bbeetteerr
ggaaaatt  ddooeenn  ddaann  oonnzzee  ffaaccuulltteeiitt  ((IInndduussttrriiaall  EEnnggiinneeeerriinngg  &&
IInnnnoovvaattiioonn  SScciieenncceess,,  rreedd..))..  DDee  ccoommmmuunniiccaattiieemmeennsseenn  vvoonnddeenn
hheett  eeeenn  ggooeeddee  nnaaaamm;;  ddee  aaffkkoorrttiinngg  zzoouu  jjee  bboovveennddiieenn  mmooeetteenn
uuiittsspprreekkeenn  aallss  ‘‘yyeess’’,,  wwaatt  lleekkkkeerr  ppoossiittiieeff  kklliinnkktt  --  mmaaaarr  aall  mmeett  aall
oonntthhoouuddtt  nniieemmaanndd  ‘‘mm..

Marc Rosmalen
Specialist marketingcommunicatie 
Communicatie Expertise Centrum
AAllss  ssttaadd  pprroobbeeeerr  jjee  eeeenn  bbeeppaaaalldd  iimmaaggoo  nneeeerr  ttee  zzeetttteenn  eenn  eeeenn
ssllooggaann  kkaann  hheellppeenn  oomm  ddiiee  bbeeeellddvvoorrmmiinngg  ttee  ssttuurreenn..  HHeett  llaassttiiggee
vvaann  cciittyymmaarrkkeettiinngg  iiss  ddaatt  eeeenn  ssttaadd  nnooggaall  wwaatt  bbeellaanngghheebbbbeennddeenn
eenn  ddooeellggrrooeeppeenn  hheeeefftt..  DDiiee  ssppaaggaaaatt  zziiee  jjee  tteerruugg  iinn  ‘‘EEiinnddhhoovveenn,,
lleeaaddiinngg  iinn  tteecchhnnoollooggyy’’;;  ddaatt  iiss  hheeeell  eenngg  ggeeffoorrmmuulleeeerrdd..
EEeenn  ssllooggaann  aallss  ‘‘II  AAmmsstteerrddaamm’’  iiss  iinn  eellkk  ggeevvaall  ccaattcchhyy..  HHooee  mmooeeii--
lliijjkkeerr  ddee  ssllooggaann,,  hhooee  mmiinnddeerr  ssnneell  mmeennsseenn  hheemm  oonntthhoouuddeenn..
MMaaaarr  aaaann  ddee  aannddeerree  kkaanntt::  hhooee  aallggeemmeenneerr,,  hhooee  eeeerrddeerr  zzee  hheemm
vveerrggeetteenn..  WWáátt  hheett  ooookk  wwoorrddtt::  EEiinnddhhoovveenn  zzaall  hheett  vvoooorraall  mmooeetteenn
wwáááárrmmaakkeenn..  EEnn  mmooeett,,  iinn  tteeggeennsstteelllliinngg  ttoott  wwaatt  vveeeell  aannddeerreenn
zzeeggggeenn,,  iinn  mmiijjnn  ooggeenn  ooookk  zzeekkeerr  nniieett  ttee  bbeesscchheeiiddeenn  zziijjnn,,  wwaanntt
ddee  ssttaadd  hheeeefftt  vveeeell  ttee  bbiieeddeenn..

Maarten Pieterson
Hoofd Studium Generale
DDee  lleeuuss  vviinndd  iikk  eeiiggeennlliijjkk  hheett  mmeeeesstt  oonniinntteerreessssaannttee  aassppeecctt  vvaann
ddee  bbrraannddiinngg..  NNeeeemm  ‘‘II  AAmmsstteerrddaamm’’::  eeeenn  lleeuukkee  wwoooorrddssppeelliinngg,,
mmaaaarr  wwaatt  zzeeggtt  hheett  oovveerr  ddee  ssttaadd??  IIkk  zzoouu  hheett  eeeenn  hheellee  oopplluucchhttiinngg
vviinnddeenn  aallss  EEiinnddhhoovveenn  hheett  zzóónnddeerr  ssllooggaann  zzoouu  ddooeenn  eenn  zziicchh  wwaatt
ddrruukkkkeerr  mmaaaakktt  oovveerr  hhaaaarr  bbeelleeiidd..  ZZoo  iiss  hheett  ccuullttuuuurrbbeelleeiidd  aall
jjaarreennllaanngg  eeeenn  rraammpp..  IIeeddeerreeeenn  kkrriijjggtt  wwaatt,,  mmeenn  pprroobbeeeerrtt  eerrvvoooorr
ttee  zzoorrggeenn  ddaatt  nniieemmaanndd  vveerrzzuuiipptt,,  mmaaaarr  ddaatt  iiss  ttoocchh  ggeeeenn  bbeelleeiidd??
AAllss  ddee  ggeemmeeeennttee  zzeeggtt  ddaatt  zzee  ssppoorrtt  eenn  ddeessiiggnn  eecchhtt  bbeellaannggrriijjkk
vviinnddtt,,  ggáá  ddaaaarr  ddaann  ooookk  vvoooorr..  EEnn  hhoouu  ddaann  oopp  mmeett  ggeelldd  ttee  sstteekkeenn
iinn  ddee  ddiinnggeenn  ddiiee  iikk  lleeuukk  vviinndd..  JJaammmmeerr  vvoooorr  mmiijj,,  mmaaaarr  vvoooorr
ccuullttuuuurr  ggaa  iikk  ddaann  wweell  nnaaaarr  BBrreeddaa  ooff  DDeenn  BBoosscchh..

Marc Hummelink
Student Biomedische Technologie 
OOff  ‘‘lleeaaddiinngg  iinn  tteecchhnnoollooggyy’’  eerriinn  ssllaaaaggtt,,  wweeeett  iikk  nniieett,,  mmaaaarr  oopp
llaannggeerree  tteerrmmiijjnn  kkaann  eeeenn  ggooeeddee  ssllooggaann  vvoollggeennss  mmiijj  zzeekkeerr
bbiijjddrraaggeenn  aaaann  jjee  uuiittssttrraalliinngg  aallss  ssttaadd..  IIkk  ddeennkk  aalllleeeenn  ddaatt
EEiinnddhhoovveenn  vvoooorr  mmeennsseenn  vvaann  bbuuiitteennaaff  nniieett  eecchhtt  vveeeell  uuiittssttrraalliinngg
hheeeefftt;;  eerr  iiss  hhiieerr  wweeiinniigg  wwaaaarr  ddaaggjjeessmmeennsseenn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  oopp  aaff
zzuulllleenn  kkoommeenn..  DDee  ssffeeeerr  vviinndd  iikk  ppeerrssoooonnlliijjkk  hheeeell  rreellaaxxeedd,,  mmaaaarr
eeiiggeennlliijjkk  iiss  EEiinnddhhoovveenn  mmeeeerr  eeeenn  ggrroooott  ddoorrpp  ddaann  eeeenn  ssttaadd..
PPiieetteerr  vvaann  ddeenn  HHooooggeennbbaanndd  hhaadd  wweell  eeeenn  mmooooiiee  lleeuuss::  ‘‘NNiieett  ttee
ggeelloovveenn,,  EEiinnddhhoovveenn!!’’..  EEeenn  ssllooggaann  mmooeett  vvoooorraall  nniieett  ttee  aabbssttrraacctt
zziijjnn  eenn  mmeeeerr  aaaannsslluuiittiinngg  vviinnddeenn  bbiijj  ddee  ggeewwoonnee  mmeennsseenn..
DDaannkkzziijj  PPSSVV  kkeenntt  iieeddeerreeeenn  oonnss  ttoocchh  ooookk  aallss  ‘‘bbooeerruuhh,,  bbooeerruuhh!!’’??

Giro 5514   | www.heartjump.nl
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TU/e levert vier promovendi 
voor project ASML
De TU/e gaat ASML helpen een
nieuwe generatie chipmachi-
nes te ontwikkelen. Vier onder-
zoeksgroepen van de facul-
teiten Werktuigbouwkunde en
Elektrotechniek zullen
hiervoor evenzoveel promo-
vendi inzetten binnen het
project ‘Xtreme Motion’. 

Vorige week maakte minister van
Economische Zaken Maria van
der Hoeven bekend dat de
overheid 7,9 miljoen euro steekt
in innovatieprojecten in de regio
Zuidoost-Nederland, onder de
noemer Pieken in de Delta. In het
‘Xtreme Motion’-project zal chip-
machinemaker ASML ondanks

het zware economische tij gaan
samenwerken met onder meer
Philips, Bosch, Prodrive en de
TU/e om snellere chipmachines
te bouwen. Volgens Hans
Vermeulen van ASML, pen-
voerder van het project, levert de
TU/e vier promovendi; uit de
groepen van prof.dr.ir. Maarten
Steinbuch (W), prof.dr. Henk
Nijmeijer (W), prof.dr.ir. Paul van
den Bosch (E) en prof.dr. Elena
Lomonova (E). Met het project is
in totaal vijf miljoen euro
gemoeid, waarvan de helft is op-
gebracht door de overheid.

Lomonova, sinds deze maand
hoogleraar Electromechanics

and Power Electronics, laat weten
dat het project een grote tech-
nische uitdaging vormt, voorna-
melijk vanwege de grote versnel-
lingen die de onderdelen van de
machine moeten ondergaan.
“Daarom moeten we werken met
bijzonder lichte en daardoor
buigzame onderdelen. De uit-
daging is om die buigzaamheid
te compenseren met regel-
systemen. Onze groep verzorgt
de elektromagnetische aan-
drijving, noem het de spieren, en
de andere onderzoeksgroepen
zullen zich meer bezighouden
met de regelsystemen, de
hersens zo je wilt.”/.

Volkskrantdebat over

groene economie aan TU/e
HHooee  kkrriijjggeenn  wwee  iinn  NNeeddeerrllaanndd  eeeenn
fflloorreerreennddee,,  ggrrooeennee  eeccoonnoommiiee??  DDiiee
vvrraaaagg  mmooeett  oopp  ddiinnssddaaggaavvoonndd  
3311  mmaaaarrtt  wwoorrddeenn  bbeeaannttwwoooorrdd
ttiijjddeennss  eeeenn  ddoooorr  ddee  VVoollkksskkrraanntt
ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  ddeebbaatt  iinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm..
KKaann  aaaann  ddee  hhuuiiddiiggee  ccrriissiiss  wweelllliicchhtt
eeeenn  gguunnssttiiggee  wweennddiinngg  wwoorrddeenn
ggeeggeevveenn  ddoooorr  ttee  iinnvveesstteerreenn  iinn  eeeenn
ggrrooeennee  eeccoonnoommiiee??  AAllss  vvoooorrbbeeeelldd
wwoorrddtt  ddee  AAmmeerriikkaaaannssee  NNeeww  DDeeaall
ggeeggeevveenn::  hheett  pprrooggrraammmmaa  vvaann  iinn--
vveesstteerriinnggeenn  ddaatt  ddoooorr  pprreessiiddeenntt
RRoooosseevveelltt  iinn  ddee  jjaarreenn  ddeerrttiigg  wweerrdd
iinnggeezzeett  oomm  ddee  eeccoonnoommiiee  uuiitt  hheett

sslloopp  ttee  ttrreekkkkeenn..  
HHeett  ddeebbaatt  wwoorrddtt  ggeelleeiidd  ddoooorr  jjoouurr--
nnaalliisstt  eenn  ppuubblliicciisstt  PPiieetteerr  HHiillhhoorrsstt
eenn  wwoorrddtt  iinnggeelleeiidd  ddoooorr  hhoooogglleerraaaarr
mmiilliieeuukkuunnddee  KKllaaaass  vvaann  EEggmmoonndd
((UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt))..  GGaasstteenn  zziijjnn
ggrrooeennee  iinnvveesstteeeerrddeerr  HHeennkk
KKeeiillmmaann,,  PPhhiilliippss--ttooppmmaann  HHaarrrryy
HHeennddrriikkss  eenn  CCaarreell  CCaalllleennbbaacchh  vvaann
aallggeennbbeeddrriijjff  IInnggrreepprroo..  HHeett  wwoorrddtt
mmeeddee  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd  ddoooorr  hheett
NNiicciiss  IInnssttiittuuttee,,  hheett  MMaaaattsscchhaapp--
ppeelliijjkk  TTooppiinnssttiittuuuutt  vvoooorr  sstteeddeenn..

VVaannaaff  2200..0000  uuuurr  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall,,
ttooeeggaanngg  ggrraattiiss..

Student Darwin zat niet op zwart zaad

TTiijjddeennss  zziijjnn  ssttuuddeenntteennttiijjdd  ggaaff  CChhaarrlleess  DDaarrwwiinn  mmeeeerr
ggeelldd  uuiitt  aaaann  sscchhooeenneenn  ddaann  aaaann  ssttuuddiieebbooeekkeenn..
HHiissttoorriiccii  aaaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  vvaann  CCaammbbrriiddggee  hheebbbbeenn
ddooccuummeenntteenn  oonnttddeekktt  wwaaaarriinn  ddee  uuiittggaavveenn  vvaann  ddee
tthheeoollooggiieessttuuddeenntt  wweerrddeenn  ooppggeetteekkeenndd..
DDee  BBrriittssee  uunniivveerrssiitteeiitt  hhiieelldd  ddee  ffiinnaanncciiëënn  vvaann  hhaaaarr
ssttuuddeenntteenn  ddeessttiijjddss  nnaauuwwkkeeuurriigg  bbiijj..  DDuuss  ooookk  ddiiee  vvaann
CChhaarrlleess  DDaarrwwiinn..  TTeerrwwiijjll  hhiijj  tthheeoollooggiiee  ssttuuddeeeerrddee,,
ttuusssseenn  11882288  eenn  11883311,,  ggaaff  DDaarrwwiinn  iieettss  mmeeeerr  ddaann  663366
ppoonndd  uuiitt..  HHiijj  bbeettaaaallddee  sslleecchhttss  3377  ppoonndd  ccoolllleeggeeggeelldd  eenn
5577  ppoonndd  hhuuuurr,,  vvoooorr  eeeenn  vvaann  ddee  mmooooiissttee  --eenn  dduuuurrssttee--

ssttuuddeenntteennkkaammeerrss  iinn  CCaammbbrriiddggee..  
MMeett  eeeenn  sscchhooeennppooeettsseerr,,  aaffwwaasssseerr  eenn  kkaammeerrmmeeiissjjee  iinn
ddiieennsstt  hhaadd  ddee  jjoonnggee  DDaarrwwiinn  vvrriijjee  ttiijjdd  zzaatt..  SSttuuddeerreenn
ddeeeedd  hhiijj  aammppeerr::  lliieevveerr  ggiinngg  hhiijj  jjaaggeenn,,  ppaaaarrddrriijjddeenn  ooff
vveerrzzaammeellddee  hhiijj  kkeevveerrss..  OOookk  bbeettaaaallddee  DDaarrwwiinn  eexxttrraa
vvoooorr  eeeenn  ddaaggeelliijjkkssee  ppoorrttiiee  ggrrooeenntteenn  bbiijj  hheett  ddiinneerr  
--vvlleeeess  eenn  bbiieerr--  iinn  ddee  eeeettzzaaaall  vvaann  zziijjnn  ‘‘ccoolllleeggee’’..

DDaarrwwiinnss  vvaaddeerr,,  eeeenn  aarrttss,,  bbeettaaaallddee  zziijjnn  rreekkeenniinnggeenn..
VVoollggeennss  ddee  bbiioolloooogg  wwaass  zziijjnn  ssttuuddeenntteennttiijjdd  ddee  mmeeeesstt
pplleezziieerriiggee  vvaann  zziijjnn  lleevveenn..  ((HHOOPP))

Plasterk: “Harde knip
geen belemmering voor
bestuurswerk”
Studenten kunnen best een
jaar bestuurswerk doen, ook
als de harde knip is ingevoerd.
De studievertraging van
studentbestuurders heeft
niets te maken met het
bachelor-masterstelsel en de
harde knip. 

Dat antwoordt minister Ronald
Plasterk op kamervragen van
GroenLinks. Die partij maakt
zich zorgen nu steeds minder
studenten bereid zijn om een jaar
bestuurswerk te doen voor grote
studentenvertegenwoordigers
als ISO en LSVb. 
GroenLinks vreest dat er in de
toekomst nog minder student-
bestuurders te vinden zullen
zijn, wanneer de instellingen
mogen beginnen met een
snellere selectie van studenten
voor honoursprogramma’s. Al na
drie maanden zouden zij gaan
bepalen welke studenten een
zwaarder onderwijsprogramma

mogen volgen en welke niet. Wie
direct alles op alles moet zetten
om bij de top te horen, gaat in zijn
vrije tijd liever studeren dan
besturen, redeneert GroenLinks.
Maar volgens Plasterk zijn de
honoursprogramma’s bedoeld
voor “een beperkte categorie
excellente studenten waarvan ik
niet zou willen uitsluiten dat die
naast een verzwaard onderwijs-
programma ook bestuurswerk
willen en kunnen doen”.
Toch wijst hij niet op voorhand
elke verantwoordelijkheid af. Hij
heeft met de studentenbonden
en de Landelijke Kamer van
Verenigingen overlegd hoe hij
studentbestuurders beter zou
kunnen ondersteunen. Ze
hebben gesproken over college-
geldvrij besturen en een uit-
breiding van het aantal beurzen.
Voor 10 april laat hij de Tweede
Kamer weten welke conclusies
hij uit die gesprekken trekt.
(HOP)/.

Bouwkundestudenten TU/e
vraagbaak voor Het Klokhuis
Zo’n vijftien Bouwkunde-
studenten zijn al
zo’n anderhalve
maand bezig met
het beantwoorden
van vragen van
kinderen, over het
ontwerp van het
KlokHUIS. Het tv-
programma Het Klokhuis laat
kinderen dit huis ontwerpen,
dat volgend jaar gebouwd
wordt in Almere Poort. 

De kinderen ontwerpen het huis
in vijf stappen van twee weken; in
elke fase staat een ander thema
centraal. Zo zijn er de thema’s
spelen & niksen en wassen &
plassen. Drie blokken zijn er in-
middels achter de rug, en die
hebben zo’n driehonderd vragen
opgeleverd, vertelt Annelies
Moors van Stichting Techniek-
promotie, die mede verantwoor-
delijk is voor de organisatie rond
de vragen en de vragendag.
Moors: “Er zitten erg grappige
vragen tussen. ‘Mag er een
zwembad in de slaapkamer?’, of
‘Mag er een koe in de kamer?’”
Naast de online beantwoording

van ontwerpvragen, is
er aan de TU/e op 5
april een vragendag
waar de meest
interessante vragen
op het podium

behandeld worden.
Kinderen kunnen met de

presentatoren van Het Klokhuis
op de foto en aan een weten-
schapsquiz meedoen. Er zijn
daarnaast lezingen van hoog-
leraren en activiteiten vanuit
Bouwkunde en Industrial
Design. Dit met als doel het aan-
wezige publiek te interesseren
voor techniek in het algemeen en
de naamsbekendheid van de
TU/e te vergroten. 
Het ontwerp van Het KlokHUIS
wordt op tv gevolgd, maar de
vragendag op de TU/e komt niet
in de uitzendingen terug,
behalve de aankondiging ervan.
Jammer? “Ja. Maar het is wel een
heel erg leuke en aparte manier
om techniek onder de aandacht
te brengen van kinderen.”/.
Aanmelden voor de vragendag kan via
www.hetklokhuis.nl. 

Nieuw hoofd Studium Generale
Dr. Lucas Asselbergs, beleids-
medewerker aan de faculteit
Industrial Design, wordt het
nieuwe hoofd van het bureau
Studium Generale. Hij volgt
drs. Maarten Pieterson op, die
met pensioen gaat. 

Studium Generale en Asselbergs
zijn oude bekenden; vanaf 1991
werkte hij er zeven jaar als pro-
grammamaker. Daarna werd hij
studentadviseur bij het Onder-
wijs en Studenten Service
Centrum, om in 2003 aan de slag
te gaan bij de toen kersverse
faculteit Industrial Design. 
Asselbergs ziet zijn overstap naar
SG, dat in samenwerking met
studenten onder andere allerlei
culturele activiteiten organiseert,
niet als een terugkeer. “Het voelt
als een heel nieuw avontuur, al is
het maar omdat de wereld er
destijds heel anders uitzag, met
amper nog internet, e-mail en
dergelijke. Maar de basiscon-
stanten zijn hetzelfde. Ik vind dat

de TU/e veel energie moet steken
in het opleiden van zo breed
mogelijke, competente inge-
nieurs, die kunnen meepraten
over wat er speelt in de wereld en
daarin proactief kunnen
handelen. Voor SG is daarin een
mooie taak weggelegd.”
Asselbergs wil nog niet uit-
weiden over zijn ideeën bij SG,
maar het nog nadrukkelijker
betrekken van studenten bij het
programma, behoort zeker tot
zijn doelen. “De eeuwige valkuil
is dat je een podium wordt,
terwijl SG veel méér is; we
moeten ons echt actief bemoeien
met de academische vorming van
studenten.” Het ECTS-label (stu-
denten kunnen één studiepunt
krijgen voor het volgen van
bepaalde SG-activiteiten) is
daarin volgens het nieuwe
bureauhoofd een belangrijke
stap geweest, “maar dat kunnen
we nog meer uitbouwen. SG
moet worden gezien als iets wat
je niet wilt en mag missen.”

Maarten Pieterson kijkt tevreden
terug op zijn vijftien jaar als
hoofd van SG, waarin volgens
hem met name de publiciteit en
faciliteiten, mede door het
Gaslab en De Zwarte Doos,
enorm verbeterd zijn. Van zijn
opvolger hoopt hij bovenal dat
deze goed zorgt voor de grotere
erkenning, maar ook grotere ver-
antwoordelijkheid die SG
volgens hem heeft gekregen voor
het aanbod op het vlak van acade-
mische vorming. “Bovendien
zijn we hier de énige structurele
aanbieder van dit soort activi-
teiten. Daarmee is SG van groot
belang voor de kwaliteit van leven
op de campus.”
Pieterson luidt het einde van zijn
werkende bestaan in met een
voettocht naar Rome, waaraan hij
8 juni begint. “Als ik één dag
nadenk, heb ik direct voor een
week werk. Straks kan ik drie
maanden nadenken en niks uit-
voeren; dat lijkt me erg
vruchtbaar.”/.
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Schone brandstof uit een  

We moeten naar een schone en duur-
zame energievoorziening. Daar lijkt
iedereen nu wel van overtuigd.
Windmolens, zonnecellen, eventueel
biomassa en op termijn kernfusie moeten
samen in onze energiebehoefte gaan
voorzien. Maar met het opwekken van
energie zijn we er nog niet: het moet ook
opgeslagen worden, in auto’s bijvoor-
beeld. Er zijn auto’s die zelf hun bio-
massa meevoeren en ter plekke verbran-
den, maar door de auto-industrie worden
twee modernere alternatieven voor
benzine, diesel of gas serieuzer genomen:
accu’s en waterstof. Hoewel elektrische
auto’s een stormachtige ontwikkeling
doormaken, hebben de waterstof-adepten
de handdoek nog niet in de ring geworpen.
Het klinkt ook prachtig: waterstofkernen
worden in een brandstofcel in contact
gebracht met zuurstof uit de lucht, in een
reactie waarbij slechts schoon water en de
benodigde energie vrijkomen. Het is
echter niet eenvoudig om waterstof veilig
en compact op te slaan. Er bestaan gas-
flessen waarin waterstof onder een druk
van achthonderd atmosfeer is samen-

geperst, en daarmee is de maximumdruk
waarschijnlijk nog niet bereikt, maar het
volume dat deze flessen inneemt, blijft
onpraktisch groot. Bovendien kost het
veel energie om de waterstof zo extreem
samen te persen. Door waterstof vloei-
baar te maken, wordt de dichtheid tot
zeventig gram per liter opgeschroefd,
maar daarvoor moet het tot zeer lage
temperatuur worden afgekoeld - bij
atmosferische druk zelfs tot -253 graden
Celsius.

Explosief
In de sectie ‘Energy Materials and
Devices’ van de vakgroep Anorganische
Chemie en Katalyse van Scheikundige

Technologie wordt daarom onderzoek
gedaan naar een veelbelovende vorm van
waterstofopslag: in de vorm van metaal-
hydrides (van de Latijnse naam voor
waterstof: hydrogenium). Metaalhydrides
maak je door waterstofgas -normaal
bestaand uit moleculen van twee atomen-
als losse atomen in een metaalrooster te
brengen. Opslag van waterstof in een
metaalhydride is daarmee veel veiliger
dan opslag in de vorm van het bijzonder
explosieve waterstofgas. Bovendien
bespaart het -verrassend genoeg- veel
ruimte.
Hoe kan het dat je waterstof compact en
licht kunt opslaan door het door een
metaal te laten absorberen? “Ja, dat klinkt

misschien vreemd”, geeft Paul Vermeulen
toe. “Het grote verschil is dat je het
opslaat in de vorm van atomair waterstof.
In waterstofmoleculen kun je de water-
stofatomen niet zo dicht bij elkaar
brengen, maar door de invloed van het
metaal is dat wel mogelijk.” Dat effect
blijkt ruimschoots op te wegen tegen het
extra gewicht van het metaal. “We hebben
natuurlijk wel voor een relatief licht
metaal gekozen: magnesium.”
Magnesiumhydride voldoet daarmee aan
de gewichtseis die door het Amerikaanse
ministerie van Energie is geformuleerd
voor mobiele waterstofopslagsystemen:
de waterstof moet minimaal zes procent
innemen van het gewicht van het opslag-

De uitdagingen van kernfusie
Wanneer kunnen we gaan profiteren van
energieopbrengst door kernfusie?
Prof.dr. Niek Lopes Cardozo, deeltijd-
hoogleraar aan de TU/e en verbonden
aan het FOM-Instituut voor Plasma-
fysica, vertelt over de uitdagingen van
kernfusie tijdens de vierde EnergyDay
op dinsdag 7 april in De Zwarte Doos.

Bij kernfusie smelten twee lichte atoom-
kernen samen tot één zwaardere. Hierbij
komt heel veel energie vrij: kernfusie van
waterstofkernen op de zon zorgt ervoor
dat de zon nog miljarden jaren kan
branden. Het is een onuitputtelijke en
veilige energiebron die nauwelijks radio-
actief afval en geen CO2 maakt. “Dat wil
iedereen wel. Vandaar ook dat men
wereldwijd samengewerkt aan kern-
fusie”, vertelt Lopes Cardozo, deeltijd-
hoogleraar bij TU/e-faculteit Technische
Natuurkunde.
Op dit moment bouwt men samen een
experimentele kernfusiecentrale, ITER,
in Cadarache in Zuid-Frankrijk. Maar
deze centrale is enkel bedoeld voor expe-
rimenten. De eerste serie commerciële
kernfusiecentrales kan rond 2050 worden
gebouwd. Waarom duurt dat zo lang?
Lopes Cardozo: “Rond 1950 dacht men
nog snel een kernfusiecentrale te reali-
seren. Maar dat bleek niet zo eenvoudig te
zijn. Fusie gaat niet vanzelf. Om te
fuseren, moeten de atoomkernen dicht
genoeg bij elkaar komen. Hiervoor moet

de temperatuur zo hoog zijn dat de
kernen met hoge snelheid tegen elkaar
botsen.” Een kernfusiereactie verloopt
pas bij honderdvijftig miljoen graden. Dat
is heter dan de binnenkant van de zon.
Lopes Cardozo: “Dat lijkt onvoorstelbaar
veel, maar dat betekent niet dat je het niet
zo heet kunt maken.”
Als je gas zo heet maakt, vallen de atomen
uit elkaar en die toestand heet een
plasma. “In het heelal komen plasma’s
heel veel voor. Hier op aarde hebben we
er minder ervaring mee”, legt Lopes
Cardozo uit. Een plasma maak je een-
voudig door een gas te verhitten. Op de
afdeling Plasmafysica wordt niet anders
gedaan. En in veel industriële processen
maakt men gebruik van plasma’s, aldus
Lopes Cardozo. Voor het ontwikkelen van
een kernfusiecentrale moest eerst de
werking van een enorm heet plasma
worden onderzocht: hoe verloopt turbu-
lentie in een plasma en hoe interacteert
het met magneetvelden en golven?

Plasma opsluiten
Een volgende uitdaging was om het
plasma vast te houden, zonder dat het iets
‘aanraakt’, want ieder contact met een
wand zou het plasma direct doen afkoe-
len. Lopes Cardozo: “Al heel vroeg kwam
men op het idee om het plasma ‘op te
sluiten’ met magneetvelden.” In het
plasma zitten geladen deeltjes en die
kunnen zich niet loodrecht in de richting

van een magneetveld verplaatsen. Door
die eigenschap te gebruiken, kun je het
plasma op zijn plaats houden en zorgen
dat de warmte extreem goed wordt geïso-
leerd. “Zo zijn er veel uitdagingen waar-
van we er al veel hebben opgelost en
enkele nog moeten ontwikkelen. ITER is
waarschijnlijk het meest complexe appa-
raat dat ooit is gebouwd”, stelt Lopes
Cardozo.
Het Europese kernfusieonderzoek is op
dit moment toonaangevend in de wereld
volgens de deeltijdhoogleraar kernfusie.
Het is een goed gecoördineerd program-
ma wat de basis is voor de leidende rol
van Europa in ITER.

Brandend plasma
Het Nederlandse onderzoek op het gebied
van kernfusie is geconcentreerd binnen
het FOM-Instituut voor Plasmafysica, dat
nauw samenwerkt met de plasmafysica-
groepen aan de TU/e. “En er is bijvoor-
beeld ook met professor Maarten
Steinbuch van de vakgroep Meet- en
regeltechniek bij Werktuigbouwkunde
een heel vruchtbare samenwerking,
waarin we bestuderen hoe je het fusie-
proces in een fusiereactor met subtiele
middelen kunt regelen”, vertelt Lopes
Cardozo. “Tot nu toe levert een fusie-
reactor nog niet meer vermogen dan we
erin stoppen. Met ITER gaat dat verande-
ren, dan gaat het plasma genoeg ver-
mogen leveren om zichzelf op tempera-

tuur te houden. Het ‘brandende plasma’
is een nieuwe toestand van materie, die
we nog niet eerder in het laboratorium
hebben gemaakt. Dat betekent dat de
huidige manier om het plasma te sturen 
-door meer of minder energie toe te
voeren- niet meer werkt. Wij onder-
zoeken daarom andere manieren om dit
toch te beheersen.”
De TU/e is op dit moment bezig een
vakgroep Kernfusie met een hoogleraar
en staf op te richten. Naast onderzoek
wordt door de TU/e in Europees verband
een masteropleiding Kernfusie opgezet,
vertelt Lopes Cardozo. “Op Nederlands
initiatief is er een Europees netwerk op-
gericht met steun van de Europese com-
missie om het onderwijs in Europa op het
gebied van kernfusie te coördineren.
Hierdoor kunnen we kennis delen en
gemeenschappelijke voorzieningen orga-
niseren voor studenten, zoals een zomer-
school. Met ITER hebben de studenten
ook een carrièreperspectief. Je ziet nu al
dat veel studenten het vak Kernfusie
kiezen. De vakgroep is verbonden aan
Natuurkunde, en gaat samenwerken met
Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek.
Het is een breed interdisciplinair gebied.
We kunnen studenten een hele interes-
sante studie bieden.”/.

Opslag waterstof/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke

Willen we straks allemaal op
waterstof rijden, dan moeten

we deze schone brandstof
compact, veilig en licht-

gewicht kunnen opslaan.
Promovendus Paul

Vermeulen zette een flinke
stap naar een opslagsysteem
gebaseerd op magnesium en
titaan. Op dinsdag 31 maart

verdedigt hij zijn proefschrift
‘Hydrogen storage in Mg-Ti

thin film alloys’.
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Denken aan straling is ongezond
HHeett  vveerrmmooeeddeenn  bblloooottggeesstteelldd  ttee  zziijjnn  aaaann  eelleekkttrroommaaggnneettiisscchhee  ssttrraalliinngg  lleeiiddtt  ttoott  ggeezzoonndd--
hheeiiddsskkllaacchhtteenn,,  mmaaaarr  ddaatt  bbeetteekkeenntt  nniieett  ddaatt  eerr  ooookk  eeeenn  oooorrzzaakkeelliijjkk  vveerrbbaanndd  iiss  ttuusssseenn  ddee
ssttrraalliinngg  eenn  ddee  kkllaacchhtteenn..  DDaatt  iiss  ttee  lleezzeenn  iinn  hheett  jjaaaarrbbeerriicchhtt  oovveerr  eelleekkttrroommaaggnneettiisscchhee
ssttrraalliinngg  vvaann  ddee  GGeezzoonnddhheeiiddssrraaaadd..  
HHooeewweell  iiss  aaaannggeettoooonndd  ddaatt  mmeennsseenn  ddiiee  ddeennkkeenn  aaaann  ssttrraalliinngg  ttee  zziijjnn  bblloooottggeesstteelldd  vvaakkeerr
ggeezzoonnddhheeiiddsskkllaacchhtteenn  aallss  hhooooffddppiijjnn  eenn  mmiiggrraaiinnee,,  vveerrmmooeeiiddhheeiidd,,  ssllaappeelloooosshheeiidd,,  ccoonncceenn--
ttrraattiieepprroobblleemmeenn,,  jjeeuukk  eenn  wwaarrmmtteesseennssaattiieess  rraappppoorrtteerreenn,,  wwiijjsstt  ggeeeenn  eennkkeell  kkwwaalliittaattiieeff
hhooooggwwaaaarrddiigg  oonnddeerrzzooeekk  eerroopp  ddaatt  bblloooottsstteelllliinngg  aaaann  rraaddiiooggoollvveenn  --aaffkkoommssttiigg  vvaann  mmoobbiieellee
tteelleeffoooonnss  eenn  ddrraaaaddllooooss  iinntteerrnneett--  sscchhaaddeelliijjkk  iiss  vvoooorr  ddee  ggeezzoonnddhheeiidd..  VVoollggeennss  hheett  rraappppoorrtt,,
wwaaaarraaaann  TTUU//ee--eemmeerriittii  pprrooff..ddrr..iirr..  GGeerrtt  BBrruussssaaaarrdd  ((rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiiee))  eenn  pprrooff..ddrr..iirr  PPeetteerr
ZZwwaammbboorrnn  ((eelleekkttrroommaaggnneettiisscchhee  eeffffeecctteenn))  mmeeeesscchhrreevveenn,,  hheeeefftt  ddee  ssttrraalliinngg  ddiiee  wwoorrddtt
ggeepprroodduucceeeerrdd  ddoooorr  mmoobbiieellee  tteelleeffoooonnss  hhoooogguuiitt  mmiinniieemmee,,  ttiijjddeelliijjkkee  eeffffeecctteenn  oopp  hheett  ffuunncc--
ttiioonneerreenn  vvaann  ddee  hheerrsseenneenn..  

Strip tegen de zon
OOnnddeerrzzooeekkeerrss  uuiitt  GGllaassggooww  hheebbbbeenn  eeeenn  iinnddiiccaattoorrssttrriipp  oonnttwwiikkkkeelldd  ddiiee  pplloottsseelliinngg  vveerrkklleeuurrtt
aallss  hhiijj  eeeenn  bbeeppaaaallddee  hhooeevveeeellhheeiidd  uuvv--lliicchhtt  hheeeefftt  ooppggeevvaannggeenn..  ZZoonnnneebbaaddeerrss  zzoouuddeenn  ddee
ssttrriipp  kkuunnnneenn  ggeebbrruuiikkeenn  aallss  wwaaaarrsscchhuuwwiinngg  ddaatt  hheett  ttiijjdd  wwoorrddtt  oomm  ddee  sscchhaadduuww  oopp  ttee
zzooeekkeenn..  
TToott  dduussvveerrrree  bbeessttoonnddeenn  aalllleeeenn  ssttrriippss,,  zzooggeehheetteenn  uuvv--ddoossiimmeetteerrss,,  ddiiee  llaannggzzaaaamm  vveerr--
kklleeuurrddeenn,,  wwaaaarrddoooorr  hheett  llaassttiigg  wwaass  oomm  ttee  bbeeppaalleenn  wwaannnneeeerr  jjee  nnuu  eecchhtt  ttee  llaanngg  iinn  ddee  zzoonn  ((ooff
oonnddeerr  ddee  zzoonnnneebbaannkk))  hheebbtt  ggeezzeetteenn..  DDee  SScchhoottssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  ggeebbrruuiikkeenn  eeeenn  iinnddiiccaattoorr--
ssttooff  ddiiee  oonnddeerr  iinnvvllooeedd  vvaann  hheett  uuvv--lliicchhtt  wwoorrddtt  aaffggeebbrrookkeenn..  ZZooddrraa  ddeezzee  ssttooff  oopp  iiss,,  wwoorrddtt  ddee
ssttrriipp  pplloottsseelliinngg  rroozzee..  DDoooorr  ddee  hhooeevveeeellhheeiidd  iinnddiiccaattoorrssttooff  ttee  vvaarriiëërreenn,,  kkaann  eeeennvvoouuddiigg  eeeenn
ssttrriipp  vvoooorr  eellkk  hhuuiiddttyyppee  wwoorrddeenn  ggeemmaaaakktt..

GGooeedd  nniieeuuwwss  vvoooorr  ttaaffeellvvooeettbbaallffaannaatteenn::  eeeenn
bbaalllleettjjee  ttrraappppeenn  kkaann  bbiinnnneennkkoorrtt  ooookk  zzoonnddeerr
mmeennsseelliijjkkee  tteeggeennppaarrttiijj..  OOnnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  ddee
EEiinnddhhoovveennssee  ffaaccuulltteeiitt  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee
lleeggggeenn  mmoommeenntteeeell  ddee  llaaaattssttee  hhaanndd  aaaann  eeeenn
ttaaffeell  ddiiee  ddeeeellss  ccoommppuutteerrggeessttuuuurrdd  iiss..  TTwweeee
mmoottoorrttjjeess  aaaann  ddee  oonnddeerrkkaanntt  vvaann  ddee  ttaaffeell
zzoorrggeenn  vvoooorr  ddee  ddrraaaaii--  eenn  ttrreekkbbeewweeggiinnggeenn  vvaann
ddee  ssttaavveenn  mmeett  ddee  vvooeettbbaallppooppppeettjjeess..  EEeenn
ccaammeerraa  bboovveenn  ddee  ttaaffeell  rreeggiissttrreeeerrtt  ddee  llooccaattiiee
vvaann  ddee  bbaall  mmeett  eeeenn  ssnneellhheeiidd  vvaann  hhoonnddeerrdd--
ttwwiinnttiigg  bbeeeellddjjeess  ppeerr  sseeccoonnddee,,  zzooddaatt  ddee  ccoomm--
ppuutteerrggeessttuuuurrddee  ppooppppeettjjeess  iinn  tthheeoorriiee  ttwweeee
kkeeeerr  zzoo  ssnneell  kkuunnnneenn  rreeaaggeerreenn  aallss  ddee  ddoooorr
mmeennsseennhhaannddeenn  aaaannggeessttuuuurrddee  tteeggeennppaarrttiijj..  
DDaatt  wwoorrddtt  dduuss  sstteeeevvaasstt  vveerrlliieezzeenn  vvaann  ddee
ccoommppuutteerr??  SSttuuddeenntt  RRoobb  JJaannsssseenn  ggrriijjnnsstt
bbrreeeedd..  ““DDaatt  iiss  wweell  ddee  bbeeddooeelliinngg,,  jjaa..  HHeett
lleeuukkssttee  zzoouu  hheett  zziijjnn  aallss  wwee  vveerrsscchhiilllleennddee
mmooeeiilliijjkkhheeiiddssggrraaddeenn  kkuunnnneenn  iinnbboouuwweenn,,  mmaaaarr
zzoovveerr  zziijjnn  wwee  nnoogg  nniieett..””  
JJaannsssseenn  ssttuuddeeeerrtt  iinn  mmeeii  aaff  aaaann  hheett  bbeeeelldd--
vveerrwweerrkkiinnggssyysstteeeemm  ddaatt  nnooddiigg  iiss  oomm  ddee  bbaall  ttee
vvoollggeenn  eenn  ddee  ppooppppeettjjeess  ccoorrrreecctt  ttee  llaatteenn
rreeaaggeerreenn..  DDaatt  bblleeeekk  nnoogg  nniieett  zzoo  ssiimmppeell::  ddee
ccaammeerraa  ffiillmmtt  iinn  zzwwaarrtt--wwiitt  eenn  ddee  lliijjnneenn  oopp  hheett
vveelldd  zziijjnn  nneett  zzoo  wwiitt  aallss  ddee  bbaall..  EErrggeerr  nnoogg,,  ddee
mmiiddddeennssttiipp  eenn  ddee  ppeennaallttyyssttiippppeenn  zziieenn  eerr  vvaann
bboovveennaaff  eexxaacctt  hheettzzeellffddee  uuiitt..  ““WWee  wwiillddeenn  ddee
bbaall  nniieett  rroooodd  mmaakkeenn,,  oommddaatt  ddee  ttaaffeell  aaaann  aallllee
eeiisseenn  vvaann  eeeenn  ttooeerrnnooooiittaaffeell  mmooeesstt  vvoollddooeenn””,,
zzeeggtt  JJaannsssseenn..  
DDee  mmaarrkkeerriinnggeenn  oopp  hheett  vveelldd  zziijjnn  eecchhtteerr
oonnbbeewweeeegglliijjkk,,  wwaatt  hheett  mmooggeelliijjkk  mmaaaakktt  ddeezzee
aallss  hheett  wwaarree  wweegg  ttee  ffiilltteerreenn  uuiitt  hheett  bbeeeelldd..

HHeettzzeellffddee  ggeellddtt  vvoooorr  ddee  ssttaavveenn  wwaaaarraaaann  ddee
ppooppppeettjjeess  zziitttteenn..  ““HHeett  ggrroooottssttee  eeuuvveell  wwaarreenn
ddee  ggeellee  ppooppppeettjjeess””,,  zzeeggtt  JJaannsssseenn..  ““OOmmddaatt  zzee
ddeezzeellffddee  lliicchhttiinntteennssiitteeiitt  hheebbbbeenn  aallss  ddee  bbaall,,
kkaann  ddee  ccoommppuutteerr  zzee  eerr  mmooeeiilliijjkk  vvaann  oonnddeerr--
sscchheeiiddeenn..  VVoooorr  ddee  zzwwaarrttee  ppooppppeettjjeess  ggeellddtt  ddaatt
nniieett..””
JJuuiisstt  ddee  ggeellee  ppooppppeettjjeess  wwoorrddeenn  ddaaaarroomm  aaaann--
ggeessttuuuurrdd  ddoooorr  ddee  ccoommppuutteerr..  DDaaaarrddoooorr  iiss
ccoonnttiinnuu  eexxaacctt  bbeekkeenndd  wwaaaarr  ddee  ppooppppeettjjeess  zziicchh
bbeevviinnddeenn  eenn  oonnddeerr  wweellkkee  hhooeekk  zzee  ssttaaaann..  OOpp
ggrroonndd  vvaann  ddiiee  ggeeggeevveennss  rreekkeenntt  ddee  ccoommppuutteerr
uuiitt  wweellkk  bbeeeelldd  ddee  ccaammeerraa  zzoouu  mmooeetteenn  wwaaaarr--
nneemmeenn..  ZZoo  kkaann  ooookk  ddiitt  bbeeeelldd,,  nneett  aallss  ddee  lliijjnneenn,,
uuiitt  hheett  ttoottaaaallppllaaaattjjee  wwoorrddeenn  ggeeffiilltteerrdd..  AAlllleeeenn
ddee  wwiittttee  bbaall  bblliijjfftt  oovveerr  aallss  hheett  ttee  vvoollggeenn  eelleemmeenntt..
VVeeeell  pprrooggrraammmmeeeerrwweerrkk  dduuss,,  mmaaaarr  nniieett  aalllleeeenn..
JJuuiisstt  ddee  ccoommbbiinnaattiiee  mmeett  ddee  hhaarrddwwaarree  eenn  ddee
rreeggeelltteecchhnniieekk  mmaaaakktt  hheett  pprroojjeecctt  vvoollggeennss
JJaannsssseenn  mmeeeerr  ddaann  ddee  mmooeeiittee  wwaaaarrdd..
““BBeeeellddvveerrwweerrkkiinnggsstteecchhnnoollooggiiee  iiss  eeeenn  rreellaattiieeff
nniieeuuww  oonnddeerrzzooeekkssggeebbiieedd  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  DDee
ttaaffeellvvooeettbbaallkkaasstt  ffuunnccttiioonneeeerrtt  aallss  eeeenn  mmooooii
oonnddeerrzzooeekkssoobbjjeecctt..””
BBeeggiinn  mmeeii  mmooeett  hheett  ssyysstteeeemm  wweerrkkeenn..  DDaaaarrnnaa
ggaaaatt  ddee  wweerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddiiggee  aallss  pprroommoo--
vveenndduuss  vveerrddeerr  bbiijj  hheett  RRoobbooccuupp  TTeecchh  UUnniitteedd
rroobboottvvooeettbbaalltteeaamm,,  oomm  oonnddeerrzzooeekk  ttee  ddooeenn
nnaaaarr  ssttrraatteeggiiee  eenn  ttaaccttiieekk..  ““DDee  ggeeaauuttoommaattii--
sseeeerrddee  vvooeettbbaallttaaffeell  zzoouu  hhiieerrbbiijj  hheeeell  ggooeedd  aallss
eeeenn  kklleeiinnsscchhaalliiggee  tteessttoommggeevviinngg  kkuunnnneenn
ddiieenneenn..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

blok metaal
systeem. Een andere vereiste is een capa-
citeit van minstens 45 gram waterstof per
liter tegen een prijs van minder dan 133
dollar. Ook moet volgens de Amerikanen
binnen drie minuten vijf kilo waterstof
getankt kunnen worden.
Bij dat laatste ligt het voornaamste
probleem met magnesium, zegt
Vermeulen. “Magnesium neemt water-
stof niet snel genoeg op en staat het ook
maar heel langzaam weer af.” Bovendien
laat het magnesium de waterstof pas weer
los als het wordt verhit tot ongeveer drie-
honderd graden. Dat is niet praktisch, en
daarom ging Vermeulen op zoek naar een
manier om het waterstoftransport in
magnesiumhydride wat sneller te maken.
“Je kunt dat bereiken door er andere ele-
menten aan toe te voegen. We hebben
ervoor gekozen om titaan aan het mag-
nesium toe te voegen.” 
Hiervoor liet Vermeulen bij Philips -waar
zijn promotor prof.dr. Peter Notten
werkzaam is- met een speciale techniek
dunne metaalfilms maken van een lege-
ring (mengsel) van magnesium en titaan.
Deze testte hij eerst bij Philips en later
aan de TU/e. Hij keek hierbij onder meer
naar het verband tussen de kristalstruc-
tuur en de snelheid waarmee de film wa-
terstof opneemt en afgeeft. “Dit soort
legeringen kan men pas sinds kort
maken, de standaard legeringtechnieken
zijn hiervoor niet toereikend. Maar in
dunne films kan het wel.” Vermeulen
geeft toe dat toepassing als opslagmate-
riaal voor waterstof pas haalbaar is als de
magnesium-titaanlegering ook in ‘bulk’
(massief materiaal) kan worden gemaakt.
“Maar de films vormen wel een prima
testsysteem. Ze hebben in principe
dezelfde eigenschappen als de bulkmate-
rialen.” 
Vermeulen kwam erachter dat toevoeging
van titaan nauwelijks effect sorteerde
zolang de titaanatomen minder dan
vijftien procent van het totaal aantal
atomen uitmaakte. Het vermogen om
snel waterstof op te nemen en weer af te
staan, neemt echter drastisch toe boven
die vijftien procent. Vermeulen verklaart
dit door de verandering in de kristal-

structuur van het hydride die optreedt als
er voldoende titaan wordt toegevoegd.
Het materiaal vormt dan een zogeheten
FCC-structuur (face-centered cubic),
waarin de waterstof makkelijker beweegt
dan in de kristalstructuur van zuiver
magnesiumhydride.

Transport
“Het was bekend dat toevoeging van
bepaalde elementen, met name scan-
dium, een kristalstructuur oplevert die
gunstig is voor het transport van water-
stof. En hier in de groep van Notten was
eerder al aangetoond dat twintig procent
scandium voldoet. Maar scandium is een
van de duurste elementen op aarde.” Er
zijn nog diverse andere elementen die
een positief effect zouden kunnen
hebben, maar de meeste hiervan zijn heel
zwaar en daardoor ongeschikt, vertelt
Vermeulen. “We hebben nu bewezen dat
het lichte titaan ook heel goed werkt, en
we weten dus ook dat dit aan de verander-
de kristalstructuur ligt.” Hij gebruikte
röntgenstraling om aan te tonen dat de
kristalstructuur inderdaad veranderde
onder invloed van het titaan.
Hoewel de toevoeging van titaan het
transport van waterstof in het magne-
sium dus aanzienlijk verbeterde, bleef
volgens Vermeulen het probleem dat je
het materiaal nog altijd flink moet verhit-
ten om de waterstof eruit los te krijgen.
“De legering van magnesium en titaan
vormt samen met waterstof een heel
stabiel systeem. Daardoor is het lastig om
de waterstof te verwijderen. We hebben
daarom gezocht naar elementen die een
destabiliserende werking kunnen hebben
op het systeem.” Op basis van berekenin-
gen koos hij voor aluminium en silicium,
allebei lichtgewicht elementen. Met
succes. “Zowel aluminium als silicium
zorgt ervoor dat de waterstof bij veel
lagere temperatuur vrijkomt. Het is nog
niet goed genoeg: je wilt eigenlijk bij
tachtig graden alle waterstof kwijt zijn, en
we zijn nu bij een derde blijven steken,
maar mijn opvolger gaat door met dit
onderzoek. De resultaten zijn in ieder
geval veelbelovend.”/.

DDee  vviieerrddee  EEnneerrggyyDDaayy
ggaaaatt  oovveerr  kkeerrnnffuussiiee
eenn  tthheerrmmiisscchhee
zzoonnnnee--eenneerrggiiee..  EEeenn
vvaann  ddee  sspprreekkeerrss  iiss
ddrr..  JJaann  TTeerrlloouuww,,
ffyyssiiccuuss  eenn  bbeekkeenndd
ppoolliittiiccuuss..  HHiijj  ggeeeefftt
aaaann  hheett  eeiinndd  vvaann  ddee
ddaagg  ((1166..0000  --  1177..  1155
uuuurr))  eeeenn  lleezziinngg  
oovveerr  ggrroooottsscchhaalliiggee
zzoonnnneecceennttrraalleess,,
CCoonncceennttrraatteedd  SSoollaarr
PPoowweerr  ((CCSSPP))..  EEeenn
ooppttiiee  ddiiee  iinn  zzoonnrriijjkkee
ggeebbiieeddeenn  eeeenn  aalltteerr--
nnaattiieeff  kkaann  bbiieeddeenn
vvoooorr  ffoossssiieellee
eenneerrggiieebbrroonnnneenn..
DDee  EEnneerrggyyDDaayyss
wwoorrddeenn  ggeeoorrggaannii--
sseeeerrdd  vvoooorr  pprroommoo--
vveennddii  eenn  zziijjnn  ooookk
ttooeeggaannkkeelliijjkk  vvoooorr
mmaasstteerrssttuuddeenntteenn  iinn
hheett  llaaaattssttee  jjaaaarr  vvaann
hhuunn  ssttuuddiiee..
IInnsscchhrriijjvveenn  kkoosstt
vviijjffttiieenn  eeuurroo  eenn  kkaann
vvoooorr  3300  mmaaaarrtt  vviiaa
hhttttpp::////wweebb..pphhyyss..ttuuee
..nnll//nnll//eenneerrggyyddaayyss..  TU/e-hoogleraar prof.dr. Niek Lopes Cardozo. Foto: Bart van Overbeeke
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GTD een jaar in

“Nieuwe onderkomen G
GTD/Gerard Verhoo

Foto’s/Bart van Overb
Wat het meest en het eerst in het oog springt b
Gemeenschappelijke Technische Dienst (GTD)

veelheid licht, de aangename temperatuur en ho
veel meer veranderd, maar de grootste veranderi
plaats. Tegelijk bleef er veel hetzelfde, zoals de t
kelijkheid van de medewerkers. Een kijkje voor e

jaar na de verhuizing uit d

Ir. Wim Peters, sinds 2004 hoofd van de
GTD, geniet soms nog zichtbaar van het
mooie gebouw met het vele licht en de
goede klimaatvoorziening: “En het is
heerlijk om Dienst Huisvesting niet meer
te hoeven te bellen omdat het weer eens
lekt. Er verzuipen dus ook geen computers
meer door de regen en we hoeven ‘s zomers
niet meer in 35 graden te werken of 
‘s winters te vernikkelen.”
Harrie de Laat, groepsleider van de
Instrumentmakerij: “Als in de W-hal aan
het ene eind van het gebouw een deur
openstond, waaide je aan de andere kant
weg. En ik schaamde me als klanten naar
het toilet wilden.” 
Een andere grote verandering is dat er
geen loopbrug meer is en dat je niet meer
‘even binnenloopt’ bij de GTD. 
De Laat: “Een aantal medewerkers mist de
toegankelijkheid van de W-hal en het
rechtstreekse contact met de TU/e wel. De
W-hal was natuurlijk een centraal punt.
Maar de toegankelijkheid is er nog altijd,
ook dit is een open gebouw.”
Peters: “We hebben in deze toch wel
imposante hal onze eigen ingang en
bezoekers kunnen zo doorlopen naar
medewerkers en kantoren. Alleen voor de
instrumentmakerij heb je een bezoekers-
pasje nodig, die kun je bij de receptie of de
groepsleiders krijgen. Het enige nadeel is
dat apparaten of onderdelen van buiten via
een hobbelig weggetje vervoerd of uit-
geladen moeten worden.”
De Laat: “Enig cynisme was er vooraf wel.
Wie ergens lang werkt, moet je misschien
niet verplaatsen of aan grote veranderin-
gen blootstellen. Anderzijds, anderen
zagen het juist weer als een goede ver-
nieuwing.”
Een nieuw gebouw betrekken gaat niet
zonder slag of stoot. Als een deur weigerde
open te gaan met een pasje werd er al snel
gemopperd dat je daar in de W-hal geen
last van had. Peters: “Toch bleek dat we dat
soort problemen met een schroeven-
draaier gemakkelijk zelf op konden lossen.
Zo hebben we meer dingetjes zelf ver-
beterd.”

Heroriëntatie
Er was al een en ander gaande bij de GTD
voor de verhuizing. Het vorige hoofd, dr.
Peer Brinkgreve, was al begonnen met de
heroriëntatie van de GTD. Toen Peters de
leiding overnam, zat die heroriëntatie in
de eindfase. Er was omschreven wat de
omvang van de GTD zou worden en welke
werkzaamheden ze in de toekomst wel en
niet zou doen. Ten tijde van de verhuizing
waren die plannen afgerond. 

Peters: “Een belangrijke verandering is dat
de fysieke scheiding tussen de verschil-
lende disciplines zoveel mogelijk is
opgeheven. Zo vormen bijvoorbeeld de
afdelingen apparatenbouw en de fijn-
mechanische afdeling nu één geheel,
onder leiding van Harrie de Laat.” 
Met de verhuizing zijn ook alle technisch
ontwerpers en ontwikkelaars van de ver-
schillende disciplines bij elkaar in één
ruimte gekomen. Hierdoor verbeterde de
communicatie omdat ze direct contact
hebben en snel kunnen overleggen.
Tevens zijn alle machines in de mecha-
nische werkplaats anders neergezet en
gegroepeerd, om de logistiek te verbeteren.
De Laat: “De routing van de machines was
in de W-hal niet goed. Ze stonden niet
logisch opgesteld en ook niet arbo-vrien-
delijk. Niet dat het gevaarlijk was, want
veiligheid staat hier altijd hoog in het
vaandel. Maar nu we alles opnieuw
moesten inrichten, hebben we dat meteen
goed gedaan. In overleg met de mede-
werkers hebben we vooraf kritisch
gekeken welke machines we écht nodig
hebben.”
In het TNO-gebouw heeft de GTD geen
4.500 vierkante meter beschikbaar zoals
in de W-hal, maar 2.700. Die gedeeld
wordt met de werkplaats van TNO, die hier
al zat. Het machinepark moest dus worden
ingekrompen. De Laat: “Wat we bijvoor-
beeld verkocht hebben is een acht meter
lange sleeschaafbank die misschien twee
middagen per jaar gebruikt werd; meestal
als alternatieve werkbank. Die slee-
schaafbank en andere grote apparaten
waren vroeger nuttig, toen we nog heel
grote machines bouwden. De selectie was
gebaseerd op de vraag: hebben we het nog
nodig, kunnen we het kwijt, weegt het
schaarse gebruik op tegen de kosten van
het uitbesteden van dit werk en de
vierkante meter prijs die we hier moeten
betalen. Het resultaat is dat we nu goed
werkbare werkplaatsen hebben met de
beste machines.”
De samenwerking met TNO in de werk-
plaats komt nu op gang, zegt GTD-hoofd
Peters. “We hebben uitvoerig overlegd,
vooral met Bob Onderdelinden, groeps-
leider van de TNO-werkplaats. Ook zij
hebben apparaten weggedaan en de beste
machines behouden, die we samen gaan
gebruiken. De GTD heeft nu machines die
ze eerder niet had en voor TNO geldt het-
zelfde.”
De Laat: “TNO heeft een HSM-frees-
bank(high speed milling, red.), een 
3-assen computergestuurde freesbank
waarop men met hoge snelheid dun-

wandige pro-
ducten ver-
spaant. Onze
medewerkers
leren nu om de
high speed
milling te
bedienen. Ook
worden nu de
eerste onder-
delen ontwor-
pen die gemaakt
moeten worden
met TNO’s
Rapid Proto-
typing Machine,
een soort
kopieerapparaat
voor 3D-
producten van
kunststoffen,
wat een ideale
techniek is voor het maken van prototypen
en vrije vormen.”

Opdrachtgevers
Voor de verhuizing werd ook gevreesd dat
klanten weg zouden blijven omdat het
geen open werkplaats meer zou zijn. Die
angst blijkt niet terecht aangezien het
aantal opdrachten niet is verminderd.
Sterker nog, de GTD zit nu dichter bij zijn
grootste klanten, Werktuigbouwkunde,
Technische Natuurkunde en Scheikundige
Technologie; alleen bij Elektrotechniek
zitten ze wat verder weg.
Peters: “Het nieuwe gebouw was even
wennen voor onze klanten. Maar als ze
hier een keer geweest zijn, zijn ze weer op
bekend terrein. En opdrachten zijn toch
vooral afhankelijk van het budget van
faculteiten. Soms is er veel geld om een lab
in te richten of prototypes te bouwen voor
promovendi, en soms hoor je een hele tijd
niets. Dat fluctueert altijd.”
De Laat: “Ook in de werkplaats is het totale
aantal of het soort opdrachten niet ver-
anderd. Wat we doen, varieert van maken
en ontwerpen van fijnmechanische appa-
ratuur die in vacuümsystemen functio-
neren voor oppervlakteonderzoek of
apparaten die bijdragen in de ontwik-
keling van polymeren. Een relatief nieuwe
klant is BMT met, technisch gezien,
interessante opdrachten, zoals de vries-
spinner. Met dat apparaatje worden poly-
meren gesponnen wat een ‘bed’ vormt
waar later levend weefsel op groeit. Of de
matrijs voor de bioreactor, een matrijs
waar we eenmalige groeikamers mee
kunnen maken waarin het weefsel voor
hartkleppen groeit en beproefd wordt.”

Ook de werkwijze is niet veranderd. “Juist
het meedenken met opdrachtgevers is
onze meerwaarde: de wensen van onder-
zoekers vertalen in een ontwerp en een
werkend apparaat is ons belangrijkste
werk. En dat betekent vaak zoeken en
manoeuvreren om te kijken wat er
technisch mogelijk is”, zegt De Laat.
Peters: “Hier vindt de echte ontmoeting 
-en soms een confrontatie- plaats tussen
theorie en praktijk: ontwerpers of promo-
vendi ontwerpen modellen en apparaten
op papier en vanuit de theorie. Hier
worden ze daadwerkelijk gebouwd.”
Er is wel een nieuwe doelgroep bij
gekomen middels de innovatievouchers.
Deze subsidieregeling van het ministerie
van Economische Zaken, dat geregeld
wordt via Senter Novem en United Brains,
is bedoeld voor TU/e-starters en MKB-
bedrijven ten behoeve van de kennis-
valorisatie. Als een bedrijf of starter een
ontwerp of octrooi heeft, kunnen ze bij-
voorbeeld de GTD een prototype laten ont-
wikkelen en krijgen ze een deel van de
kosten terug: 5.000 van de 7.500 euro. Zo
wordt de drempel verlaagd om gebruik te
maken van de kennis en capaciteiten van
TU/e-medewerkers. En hopelijk blijft het
dan niet bij een eenmalig contact. 
De Laat: “We doen onderzoek, maken
tekeningen en de apparaten. Het is nu
ongeveer tien procent van onze werk-
zaamheden, drie jaar geleden was het nul.
De opdrachten zijn heel divers: van de
productie van een machine voor het
maken van worstenbroodjes tot zwem-
badreiniging, dakbedekking en anti-
ramkraakpalen.”   
Ten tijde van de verhuizing en reorga-

GTD-hoofd Wim Peters (links)
en groepsleider Harrie de Laat.
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GTD snel bekend terrein”
ogt
beeke
bij de nieuwe behuizing van de
 in het TNO-gebouw is de hoe-

oe schoon alles is. Natuurlijk is er
ngen vonden achter de schermen
ypische werkwijze en de toegan-

en achter de schermen, ruim een
de W-hal.

nisatie zijn vier medewerkers met de vut
gegaan en is van een medewerker het jaar-
contract niet verlengd omdat hij niet aan
de eisen voldeed. Dit jaar zijn twee nieuwe
instrumentmakers, een elektro-
technicus, een secretaresse en een
administratrice aangenomen. Goed
personeel was altijd moeilijk te krijgen,
nu nog? Peters: “Ja. De instrument-
makers komen van de mts, die leiden we
zelf in twee, drie jaar op. Ze moeten het
diploma halen van de Leidse Instrument-
makerschool en zich onze specifieke
manier van werken eigen maken:
technisch heel vaardig zijn om kwalitatief
hoogwaardige producten te maken,
nieuwe dingen gemakkelijk oppakken
en niet alleen snel, maar ook veilig
werken. Ze moeten zelfstandig
kunnen werken, eigen ontwerpen
kunnen maken in een 3D-
tekenprogramma. Hier werken we
intensief met klanten samen. Ze
moeten dus ook goed kunnen
luisteren, mee kunnen denken
en het ontwerp realiseren
binnen het gestelde budget
en met de afgesproken
kwaliteitseisen. We
worden een steeds
professionele organisatie
en dat stralen we ook uit,
aan alle kanten en op
alle gebieden.”/.

Wisselwerking bij het bouwen van nieuwe operatierobots
De werkzaamheden van de GTD zijn
heel divers. Van het maken en repa-
reren van glasinstrumenten tot de voet-
balrobots voor de Robocup-competitie,
een Atomic Force Microscoop en de
racewagens voor University Racing. Het
meest specifiek zijn de prototypes voor
promovendi, zoals voor ir. Linda van den
Bedem. Ze werkt aan een operatierobot
met krachtterugkoppeling voor mini-
maal invasieve chirurgie.

Van den Bedem studeerde in
2004 af bij de faculteit Werktuig-
bouwkunde en werkt inmiddels
ruim drie jaar aan een operatie-
robot met krachtterugkoppeling
voor minimaal invasieve chirur-
gie, samen met andere promo-
vendi en afstudeerders. Haar deel
in het geheel is het ontwerp van
de ‘slave’ voor kijkoperaties in de
buik- en borstkas.
Na de goedgekeurde STW-
aanvraag maakte ze eerst kennis
met twee chirurgen en woonde
een twintigtal kijkoperaties bij.
Van den Bedem: “Daarbij gebrui-
ken chirurgen tamelijk lange
instrumenten, van zo’n 300
millimeter bij 8,5 millimeter
doorsnede. Bij elke operatie
worden minimaal drie incisies
gemaakt, twee voor de instrumen-
ten en één voor de endoscoop. Zo
wordt minder weefsel beschadigd
dan bij een gewone open operatie.
Maar het heeft ook nadelen, vooral
voor de chirurg. Het is lastig
manoeuvreren, hij moet zijn
bewegingen gespiegeld maken en
hij moet schalen: hoe dieper hij
moet snijden hoe kleiner de bewe-
gingen zijn die hij moet maken.
En dat verandert continu.
Bovendien geeft de endoscoop een

tweedimensionaal beeld en de kijklijn is
anders dan normaal. Voor de operatie in
buik of borstkas worden deze ruimtes

gevuld met CO2 om ruimte
te creëren en goed te
kunnen werken.
Daarvoor zitten er
metalen hulzen met af-

dichtingen in de incisies
om het gas niet te laten

ontsnappen. Dat ver-
oorzaakt wrijving tussen
instrument en afdichting,
die het voor de chirurg

moeilijker maakt om goed te voelen wat
hij doet.” 
Om deze nadelen op te heffen, worden
nieuwe operatierobots ontwikkeld. Er
bestaat al een commercieel systeem, Da
Vinci. Die heeft een vrij grote robotarm,
is intuïtief te bedienen en geeft visuele
stereoscopische (3D-) terugkoppeling. De
robot die Van den Bedem en anderen
ontwikkelen moet naast de voordelen van
het commerciële systeem ook kracht-
terugkoppeling bieden voor veiligere
operaties. Het hele apparaat wordt
kleiner, dynamisch beter en preciezer.

Wisselwerking
Na het inlezen maakte Van den Bedem
een plan, de eerste ontwerpen en bereke-
ningen en vervolgens nam ze contact op
met de GTD. Meindert Janszen werd de
vaste instrumentmaker op het project, in
de loop van het project werd Simon
Plukker de instrumentmaker voor het
instrument. 
De robot bestaat uit een master, een slave
en elektronisch gedeelte. De chirurg
bedient de master, de slave zit aan de
operatietafel vast en voert de daadwer-
kelijke operatie uit. Janszen werkt sinds
2008 aan de operatierobot. Hij bouwt de
slave, van de bevestiging aan de tafel tot
en met de manipulatoren waarmee de
endoscoop en instrumenten worden
bewogen. Plukker tekent en bouwt het
instrument, gedrieën denken ze na over
het hele ontwerp en hoe het technisch
allemaal kan en moet.

Van den Bedem: “In principe bepaal ik de
grote opzet, doe analyses en zoek onder-
delen als motoren, transmissies en
krachtsensoren uit, de GTD doet de
detaillering. Elke dag loop ik wel een paar
keer binnen om te kijken hoe het gaat of
om nieuwe ideeën en ontwikkelingen die
we hebben verzonnen te bespreken,
Meindert en Simon hebben zoveel
ervaring, ze komen vaak met suggesties
en andere ideeën. Het blijft een echte
wisselwerking. Soms is het ook echt
zoeken. Dan komt hun ervaring pas écht
goed van pas.”
Een van de drie manipulatoren (zie foto)
is zo goed als klaar en wordt momenteel
getest op onder meer het functioneren
van de motor, de krachtmeting. De
volgende stap is het implementeren van
regeltechniek door promovendus Dennis
van Raaij. Aan de hand hiervan worden
verbeteringen aangebracht bij de andere
modules die bestemd worden voor de
instrumenten. De eerste module is voor
de endoscoop. Elke module bestaat uit
een manipulator die voor de beweging
zorgt en een manipulatorinstelling die de
manipulator op de juiste plek zet.
Van den Bedem: “Nu zijn we bezig met
de koppeling van de master en slave wat
betreft control, software en elektronica.
Samen met nog een aantal anderen
wordt de GTD-roep Elektrische Energie-
en besturingstechniek van Jovita Moerel
erbij betrokken en dat vlot goed.”/.

Van links naar rechts: Simon Plukker, Linda van
den Bedem en Meindert Janszen met een deel
van de operatierobot
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Drs. G.C. van Dam verdedigt op maan-
dag 30 maart zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Dispersion in
Surface Waters With special reference to
particle models and synthetic eddy velo-
city fields’. Van Dam promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotor is prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst.

Drs. P. Vermeulen verdedigt op dinsdag
31 maart 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 ‘Hydrogen storage in
Mg-Ti thin film alloys An in situ charac-
terization study’. Vermeulen promoveert
aan de faculteit Scheikundige Techno-
logie. De promotor is prof.dr. P.H.L.
Notten.

A.A. Lucero Vera PDEng verdedigt op
dinsdag 31 maart zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Co-Designing
Interactive Spaces for and with
Designers: Supporting Mood-Board
Making’. Lucero promoveert aan de
faculteit Industrial Design. De promo-
toren zijn prof.dr.ir. J.-B.O.S. Martens en
prof.dr. C.J. Overbeeke.

Ir. M.J. van Weerdenburg verdedigt op

woensdag 1 april zijn proefschrift en stel-
lingen 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 Rewriting
Techniques’. Van Weerdenburg promo-
veert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.F. Groote en prof.dr. M.G.J.
van den Brand.

Ir. R. Henselmans verdedigt op donder-
dag 2 april 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 ‘Non-contact
Measurement Machine for Freeform
Optics’. Henselmans promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De pro-
motor is prof.dr.ir. M. Steinbuch.

Ing. J.A.W. Harings verdedigt op donder-
dag 2 april zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Shielding and
Mediating Hydrogen Bonding in Amide-
Based (Marco)Molecules’. Harings
promoveert aan de faculteit Scheikun-
dige Technologie. De promotoren zijn
prof.dr. S. Rastogi en prof.dr. P.J. Lemstra.

BEST
Meld je nu aan voor BEST
summer courses

Tot en met 5 april kun je je aanmelden
voor BEST (Board of European Students
of Technology) summer courses. Meer
dan vijftig lokale BEST-groepen in
Europa organiseren BEST courses waar
jij naartoe kunt! Madrid, Athene,
Istanbul, Budapest, Lissabon, Wenen en
nog veel meer.
Voor een maximum van 45 euro (excl.
reiskosten) kun jij naar de stad van je
dromen. Een BEST-course is een twee-
weekse academische course over een
bepaald technisch onderwerp. Verwacht
een course met een academisch, maar
zeker ook een groot cultureel en sociaal
gehalte. Verwacht twee drukke weken
waarbij je veel nieuwe internationale
vrienden leert kennen. 
Kijk voor meer informatie op
www.best.eu.org.

KIVI NIRIA Students
Eindhoven
Hoe koop ik een huis?
De aankoop van een huis is iets com-
plexer dan de aankoop van een nieuwe
spijkerbroek. Er komt van alles bij
kijken, dus goed (financieel) advies is
noodzakelijk. 
Speciaal voor TU/e-studenten houdt
Rabobank Eindhoven-Veldhoven in
samenwerking met KIVI NIRIA
Students Eindhoven op 7 april een infor-
matieavond over de aankoop van je eer-
ste woning. Aan het woord komen onder
anderen een hypotheekadviseur van de
bank, de jongst beëdigde notaris van
Nederland en een makelaar die alles kan
vertellen over de huidige woningmarkt.
Datum: dinsdag 7 april 2009 van 18.30 -

22.00 uur inclusief hapje en drankje
Locatie: Rabobank, Kronehoefstraat 87 te
Eindhoven. Informatie: Niels van der
Zwart, yknse-PC@kiviniria.nl.
Aanmelden: www.ykns.nl.

T!NT
Christelijke iftar en eerste zwarte
Jezus-film
Samen een christelijke vastenmaaltijd
eten en vervolgens naar de eerste zwarte
Jezus-film kijken: ‘Son of man’ van Mark
Dornford-May. Het Bijbelse verhaal van
Jezus is overgebracht naar de 21ste eeuw
en gesitueerd in de Afrikaanse towns-
hips. Het geeft in zijn actualisering een
zeer realistisch beeld van verderf en ver-
lossing in het hedendaagse Zuid-Afrika
zonder ongeloofwaardig te worden. Zelfs
de zang- en dansscènes doen niets af aan
het realisme, omdat ze plaatsvinden op
momenten waarop men in Zuid-Afrika
ook zou zingen of dansen. 
Lijden, sterven én opstanding worden op
zo’n manier verbeeld dat zij geen
geloofskwesties meer zijn, maar erva-
ringsfeiten en een doorleefde werkelijk-
heid.
Datum: 8 april
Tijd: 18.30 uur eten, 20.00 uur film
Locatie: cafe T!NT, studentencentrum De
Bunker.
Opgave: tint@tue.nl. 

SIW
Vrijwilligerswerk buitenland
Voor korte of lange termijn vrijwilligers-
werk in het buitenland doen? Kom zater-
dag 4 april naar de informatiemarkt van
SIW Internationale

Vrijwilligersprojecten. De Kargadoor,
Oudegracht 36 Utrecht, 13.30 - 17.00.
www.siw.nl

Medewerk(st)er Frontoffice (V28.028),
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (1,0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 5 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.633 t/m 2.324 euro).

Technicus (V36.361), EM, faculteit
Elektrotechniek (0,5 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.267 t/m 3.028 euro).

Postdoc Modular Micro Reactor
Technology Platform (V37.674),
Chemical Reactor Engineering, depart-
ment of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, 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.

De organisatie
Securitas Alert Services B.V. behoort tot de groep Securitas AB, een Zweedse multinational, die wereldwijd gespecialiseerd is in het 
leveren van oplossingen voor bewaking, beveiliging en waardetransporten, In Nederland is Securitas Alert Services B.V. marktleider in 
beveiliging en telebewaking, met als specialisatie het beheer op afstand van alarmsignalen (monitoring). 

Gevraagd Junior Applicatiebeheerder

Als applicatiebeheerder ben je werkzaam binnen de ICT afdeling en rapporteert je aan de ICT Manager.Je werkt mee aan de 
ondersteuning van de bestaande en de verdere uitbouw van de operationele platformen in de meldkamer. Deze toepassingen voor 
de verwerking van alarmen, het opsporen van voertuigen of andere mobiele objecten, het aansturen van video systemen zijn cruciale 
hulpmiddelen in een continu-operatie. Klemtoon van het applicatieteam ligt op de uitbouw van een productieve en stabiele omgeving 
waar steeds nieuwe systemen en platformen naadloos in kunnen geïntegreerd worden. Samen met je collega’s uit andere Securitas 
Alert Services landen bouw je op die manier aan een state of the art bewakingsomgeving.

Kernactiviteiten van de functie:

Wij vragen:

Contact:
Securitas Alert Services B.V.

Spaarpot 121

Voor meer bedrijfsinformatie zie internet
www.alert-services.nl.

Neem een abonnement
� Surf naar volkskrant.nl/studenten
(dit aanbod geldt alleen voor uitwonende studenten t/m 27 jaar)

Studenten
50%

korting

volkskrant.nl/studenten

Bouwen aan de toekomst van gezondheid

Klinisch fysicus in opleiding 
Radiotherapie

Fysicus stralingsdosimetrie 
Radiotherapie

Fysicus/mathematicus 
modelvorming 
Radiotherapie

Meer weten over deze vacature?
www.werken.umcg.nl

(Advertenties)

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

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

Mensen

Studentenleven

Vacatures
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In short
Christian Iftar
and ‘black’
Jesus film
Share a Christian Lent
meal and then watch the
first ‘black’ Jesus film:
‘Son of man’. The biblical
story of Jesus has been
transferred to the 21st
century and situated in
African townships. This
modernized rendering
presents a highly realistic
image of doom and salva-
tion in present-day South
Africa. Suffering, death
and resurrection are por-
trayed in such a manner
as to stop being religious
issues.  Wednesday 8
April, dinner at 18.30
hours, film at 20.00
hours, café T!NT, De
Bunker. Registration:
tint@tue.nl.

Lake Tahoe in
Zwarte Doos
The film received a special
commendation as ‘dis-
covery of the year’ at the
film festival in Cannes and
was received warmly by
film critics and visitors
alike. ‘Lake Tahoe’ tells the
story of 16-year-old Juan,
who is in a car accident
and subsequently forages
around the outskirts of a
Mexican ghost city looking
for a spare part.
Meanwhile he has all sorts
of bizarre encounters. To
be seen in De Zwarte Doos
on Thursday 26 March,
Tuesday 31 March and
Wednesday 1 April, always
starting at 20.00 hours.

Student Darwin
was anything
but penniless
During his student days
Charles Darwin spent
more money on shoes
than on study books.
Historians at Cambridge
University have dis-
covered documents listing
the expenditure of the
famous theology student.
While studying theology,
between 1828 and 1831,
Darwin spent slightly over
636 pounds. His tuition
fees were only 37 pounds,
and the rent was 57
pounds, for one of the
finest and most expensive
student digs in Cam-
bridge. As he employed a
staff including a shoe-
shine boy, someone who
did the dishes and a room
maid, young Darwin had
plenty of leisure time.
Studying was not among
his favorite pastimes: he
preferred to go hunting,
horse riding or collecting
beetles. Darwin also paid
an extra sum for a daily
serving of vegetables at
dinner -meat and beer- in
the refectory of his college.
Darwin’s father, who was a
medical doctor, paid his
son’s bills. (HOP)

The English Page is
written by Norbine Schalij
and Ingrid Magilsen. They
can be reached at 
engcursor@tue.nl.

Eindhoven Rock city
In the Klokgebouw,
straight across from NS
station Beukenlaan, you
find PopEi. One of the
goals set by this cultural
institution is to support
pop musicians. It does so
by renting out rehearsal
rooms and recording faci-
lities. In addition, PopEi
has a podium where per-
formances or other acti-
vities are programmed
every weekend. Cursor
was show round ‘the best
rehearsal room of the
Netherlands’.

That Eindhoven is Rock
city may be regarded as
general knowledge ac-
cording to Fred Sparringa,
director of PopEi. “Just like
everybody knows that
Rotterdam is Hip-hop city
and Utrecht R&B city.”
Anyone thinking that
Tilburg is Rock city is mis-
taken. “Tilburg may have
the Fontys Rock academy,
but that is everything it is.
Eindhoven features 463
registered pop bands. They
rehearse mainly in De
Oefenruimte along the
railway line near Tongelre,

in Temporary Art Centre or
with us.” Every week some
eighty to one hundred
bands come to the
Klokgebouw. Without
driving any neighbors
insane they can make
music there and are
provided with all ap-
pliances.
All the rooms in PopEi
have a box-in-a-box con-
struction: each floor stands
on rubber blocks, the walls
and ceilings are decked
with thick layers of rock
wool, all windows have
double glazing and the
whole building is fitted
with sound attenuating
doors. When you do not say
anything yourself, all you
hear is the faint noise of
fans. A train thundering
past remains unnoticed.
Ideal circumstances for
recording a CD, for
instance. “In fact, PopEi is
one big service bureau for
musicians”, says Roy
Bazelmans. He guides
Cursor along the recording
studio, the thirteen
rehearsal rooms, the three
dance halls rented by the
Centrum voor de Kunsten,

the dressing rooms, the
catering facility and the
concert hall. “Two to three
times every week a wide
variety of bands use this
podium. Our programmer
books anything from rock-
‘n’-roll to metal, from
dance to reggae. One night
last week we had three big
bands.” By way of fee the
bands are presented with
an audio/video recording
of their performance. “We
aim to help young bands
forward”, says Bazelmans.
“Therefore it is not a good
idea to give them a sum of
money which they may
spend on beer the very
same night. A good
recording helps them to
promote themselves with
other concert halls.”

Stick vending machine 
During our tour we pass
the ‘vending machine for
strings and drumsticks’. By
inserting coins musicians
can get anything from the

machine that they may
need. Forgotten cables,
new batteries, new drum-
sticks, the commonest
problems can be sorted
here independently. And if
everything fails, they can
turn to the repair shop
along the corridor, where
the technical service can
repair instruments.
Anybody can rent rehearsal
rooms in PopEi. At 5.5
euros per hour you have
forty square meters for use
in the daytime.
Soundproof! Players of
wind instruments,
drummers and other
noisemakers can live it up
here. For equipment they
can rent a safe at twenty
euros a month. If you have
rehearsed long enough and
are ready to record a CD,
thirty euros gives you a
whole hour in the fully
equipped recording studio,
where a sound engineer
lends assistance.
Back to the concert hall on

the ground floor, where
other activities than perfor-
mances are organized as
well. “Now and then we
have a ‘guitar hero battle’.
A big beamer in the hall
shows two X-box screens.
Using a special guitar with
keys instead of strings, par-
ticipants can play along in a
karaoke-like manner”, says
Sparringa. “We have
noticed that real guitarists
really do not stand any
chance of winning here. It
is a totally different
manner of playing.”/.
All concerts and activities may
be visited for free. For the
program in PopEi you can check
out www.popei.nl. 
PopEi is interested in the wishes
that foreign students may have.
‘What would they like to hear
during their leisure hours?’, is
the question that Bazelmans
would like to get answers to via
roy@popei.nl.

TU/e starts mini-campaign at time of crisis
TU/e is designing a ‘mini-
action’ to convince pupils
who are deciding on their
future studies at this
time of crisis of the pro-
spects afforded by a
technical study. Before
long the Rector will be
sending secondary
schools a letter on this
subject.

News reports about dismis-
sals and layoffs in the tech-
nology sector among

others have been quick in
succession over the past
few months. It is quite con-
ceivable that this will have
some impact on the
decisions made by pupils
about their studies, says
drs. Brigitte Rijshouwer,
head of the TU/e
Communication Expertise
Center (CEC). This being at
a time when expectations
are that the need and
opportunities for highly
skilled engineers will in-

crease, if anything; espe-
cially when the current
crisis will be over in a few
years (we hope) and the
pupils deciding on their
future studies will enter
the labor market. Executive
Board spokesman Peter
van Dam: “If we should see
a large drop in our influx,
this will in six, seven years
also make itself felt in our
efflux. That would be a
second blow for technology
companies, with the crisis

long gone, because it
would result in a shortage
of staff.”
For this reason the uni-
versity is brooding over “a
kind of mini-action”, as
Rijshouwer describes it. A
pressing letter in the name
of Rector prof. dr. ir. Hans
van Duijn will soon be sent
to secondary schools, ad-
dressed especially to deans
advising pupils in their
choice of studies. 
Meanwhile a think-tank

has been set up together
with high-tech companies
in the region in order to
devise manners in which a
positive message for the
future may be sent, for in-
stance in the form of an
open letter, says
Rijshouwer: “It would be
great if a number of CEOs
would emphatically rally to
this letter.”/.

Get to know another European university
Fancy getting acquainted
with the academic, social
and cultural nature of
another European coun-
try than the Netherlands
for two weeks this
summer? Then register
before 5 April for one of
the fifty summer courses
organized by BEST, the
Board of European
Students of Technology.

In Vienna you can teach a
robot to walk in a straight
line, in Rome you can
engross yourself in tech &
energy solution of the

future in the course Power
rEvolution. If you wish to
attend a training course in
entrepreneurship you can
select ‘Do you have busi-
ness plans tonight?’ in
Brussels. These are just a
few examples of more than
fifty courses that will be
organized this summer.
“Students get a glimpse of
a country’s cultural life,
visit companies or fight
each other in groups in a
so-called ‘engineering
competition’. It is a combi-
nation between enjoyable
outings and an instructive

time”, says Frank
Schoenaker, chairman of
BEST Eindhoven and a
student of Applied Physics.
This winter he himself
went to Russia. “What I do
find special about it is that
you get to know many dif-
ferent people during
summer courses. For two
weeks you spend a lot of
time with a group of about
thirty people who share the
same interests, but have
different backgrounds.
This enables you to
compare student life in dif-
ferent cities that have uni-

versities of technology.”
Schoenaker finds it inte-
resting to observe the diffe-
rences in study culture
between countries in
northern and southern
Europe. “For example, the
lecturing method in
Greece differs from that in
Finland. In Finland profes-
sors focus on interaction
with students. In Greece
this is far less so”.

BEST is a non-profit and
non-political organization.
The only condition is regis-
tration as a student at TU/e.

No membership of any
organization is required. If
you can be placed, you will
go to another European
country for two weeks and
in addition to traveling
expenses this will cost you
45 euros at most. The costs
involved are so low thanks
to the participation by
sponsors./.

For the exact registration pro-
cedure and more information
check out www.best.eu.org.

PopEi is located in the Klokgebouw at Strijp-S. Photos: Bart van Overbeeke

The vending machine for strings and drumsticks. 



Iedereen kent ze: eerstejaars die
tijdens wekenlange ontgroeningen
bleek en verpieterd in een hoekje van

de collegezaal hangen. En die door alle
inwijdingsrituelen meteen al een fikse
achterstand oplopen. Althans, iedereen
kent de verhalen. Verhalen die bij het
doorvertellen alsmaar groter en groter
worden. Ze stroken niet met de ambities
van de universiteiten
en hogescholen. De
studie moet inten-
siever en beter. Weg
met de zesjescultuur.
Mede daarom voeren
de TU/e en de TU
Delft in september het
bindend studieadvies
in. Wie onder-
presteert, moet op-
stappen. Een biertje
minder en een boekje
extra dan maar?
Er zijn weliswaar
genoeg verenigingen
die geen noemens-
waardige ontgroening
hebben, maar het
cliché -verenigings-
leden trappen liever
lol dan dat ze
studeren- heeft zich
diep in het collectieve
bewustzijn genesteld.
Wat klopt er nog van?
De tijden zijn voorbij
dat de ‘eeuwige
student’ avond na
avond aan de bar kon
hangen zonder nog te
weten wat hij ook
alweer studeerde.
Sinds de tempobeurs
houden de meeste
leden de vertraging
(en hun studieschuld) liever enigszins
binnen de perken. Er zijn ook geen harde
aanwijzingen dat verenigingsleden trager
studeren dan anderen. Een onderzoek uit
2006 van de Leidse onderzoeker Dato de
Gruijter lijkt zelfs het tegenovergestelde
te bevestigen: verenigingsleden studeren
net iets sneller dan anderen. Ze durven
dan echter nauwelijks meer hun
schouders onder bestuurswerk te zetten.
De verenigingen krijgen bestuurszetels
maar met moeite bezet, blijkt steeds
vaker.

Introductietijd 
Samen met de Landelijke Kamer van
Verenigingen (LKvV) hield het Hoger
Onderwijs Persbureau een enquête onder
44 studentenverenigingen. De uitkomst:
steeds meer gezelligheidsverenigingen
houden het studiegedrag van hun leden 
-met name van eerstejaars- in de gaten.
Ze moedigen het studeren aan. Dat
begint met een verstandige planning van
de introductietijd - al dan niet onder druk
van de universiteit. Van de 40 verenigin-
gen die de vragenlijst invulden, zorgen 34
ervoor dat de introductie van hun eerste-
jaars niet samenvalt met de eerste
colleges en werkgroepen. Bij ongeveer de
helft daarvan is de introtijd afgelopen
voordat het academische jaar van start
gaat. De andere helft plant verdere activi-
teiten in de weekends en avonduren. Eén
vereniging zegt in haar toelichting expli-
ciet geen ‘ontgroening’ te hebben. Van de
vijf die hun introductie laten overlappen
met de eerste colleges, geven er twee hun
feuten de gelegenheid om tussendoor
colleges te volgen. 
Noem het regelzucht, noem het verant-
woordelijkheidsgevoel, maar hier blijft
het niet bij. Eenderde van de verenigin-

gen stelt ook regels aan de ontgroening
door disputen en verenigingshuizen. De
meerderheid zonder zulke regels geeft als
reden dat er geen disputen zijn of dat er
nauwelijks ontgroening door disputen of
huizen plaatsvindt. De verenigingen
houden ook verderop in het jaar rekening
met de studieprestaties van hun leden.
Misschien komt dat doordat de maat-
schappelijke druk steeds hoger wordt.
Studenten moeten niet alleen op tijd hun
diploma halen, maar liefst ook honour
programmes volgen en excelleren. De
verenigingen willen de goede prestaties
niet ondermijnen, maar er juist aan mee-
werken. Dat valt af te leiden uit het feit
dat meer dan de helft (55 procent) een
papa-en-mama-systeem heeft ingevoerd,
waarin ouderejaars een groepje eerste-
jaars onder hun hoede nemen. Het heet
ook wel patronaat, mentoraat of familie.
De verenigingen die zoiets niet hebben,
zeggen vaak dat de disputen die functie
vervullen. Die verplichten hun eerstejaars

bijvoorbeeld om minimaal vier uur per
dag in de bibliotheek te zitten.

Voortgangseisen
Van bestuursleden mag je het goede
voorbeeld verwachten. Veel verenigingen
(45 procent) stellen daarom voortgangs-
eisen aan actieve leden: je mag pas in het
bestuur of in een commissie als je een
minimaal aantal studiepunten hebt
gehaald of je propedeuse op zak hebt.
Elders gelden geen welomlijnde regels
(“we zijn te klein om er een harde eis van
te maken”), maar bij de selectie wordt er
meestal toch een beetje op gelet. Er is
maar één vereniging die de studievoort-
gang expliciet niet laat meewegen: “Onze
leden komen voor de gezelligheid, niet
voor de studie”. Minder vaak gebeurt het
dat verenigingen voor Big Brother spelen
en de studievoortgang van niet-actieve
leden in de gaten houden. “Wij zijn hun
ouders niet”, schrijven ze desgevraagd,
of: “We kunnen moeilijk van een paar

honderd eerstejaars alle cijferlijsten bij-
houden”. Toch denkt bijna een kwart
(22,5 procent) daar anders over. Er zijn
zelfs verenigingen die de behaalde studie-
punten van hun leden toegestuurd
krijgen van de universiteit.
Overigens zegt dit laatste percentage niet
alles, want er was enige onduidelijkheid
over de enquêtevraag naar dit onderwerp.

Sommige vereni-
gingen zeggen dat
de sociale controle
sterk is (wie te
vaak dronken aan
de bar hangt, mag
even niet meer
komen) en ant-
woorden dan “ja,
wij letten op de
studievoortgang
van onze leden”.
Andere zeggen:
“Nee, dat doen wij
niet, maar er is wel
een sterke sociale
controle”.

De Landelijke
Kamer van Vereni-
gingen is aan-
genaam verrast
door de uitkomst
van de enquête.
“Het is heel posi-
tief”, zegt vice-
praeses Belén
Bode. “We wisten
dat verenigingen
ermee bezig
waren, maar het is
goed om het beves-
tigd te zien.” Ze
heeft verschillende
verklaringen voor
de aandacht.

Verenigingen willen uiteraard de band
met universiteiten niet schaden.
Studenten worden bovendien lid om
zichzelf op allerlei manieren te ontwik-
kelen; ze willen niet alleen ervaring
opdoen in commissies, maar ook samen
studeren. En ze hebben geen zin om als
een stelletje losers in een kringetje te
zitten: “Het is ook niet bevorderlijk voor
de sfeer op een vereniging als leden hun
studie verwaarlozen.”
Stevig studeren is dus goed voor de sfeer.
Zo komen de inspanningen op dat vlak
toch nog in dienst te staan van de gezel-
ligheid./.
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De Eindhovense gezelligheidsverenigingen
BBiijj  hheett  EESSCC kkoommeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss  nniieett  iinn  aaaannmmeerrkkiinngg  vvoooorr  eeeenn  ffuunnccttiiee
iinn  hheett  bbeessttuuuurr  ooff  bbiijj  eeeenn  ccoommmmiissssiiee..  SSttuuddiieebbeeggeelleeiiddiinngg  iiss  iieettss  ddaatt
vvoooorraall  ddee  ddiissppuutteenn  vvoooorr  hhuunn  rreekkeenniinngg  nneemmeenn,,  zzeeggtt  EESSCC’’eerr  JJoocchheemm
PPaacchh..  HHeett  bbeessttuuuurr  hheeeefftt  ggeeeenn  pprreecciieess  iinnzziicchhtt  iinn  ddee  ssttuuddiieerreessuullttaatteenn
vvaann  ddee  lleeddeenn..  VVoollggeennss  PPaacchh  iiss  hheett  tteeggeennwwoooorrddiigg  wweell  mmooggeelliijjkk  oomm
ttuusssseennttiijjddss,,  nnaa  éééénn  jjaaaarr,,  uuiitt  eeeenn  ssoocciiëëtteeiittssccoommmmiissssiiee  ttee  ssttaappppeenn,,
wwaannnneeeerr  ddaatt  nniieett  mmeeeerr  ttee  ccoommbbiinneerreenn  iiss  mmeett  jjee  ssttuuddiiee..  NNoorrmmaaaall
hheeeefftt  iieemmaanndd  eerr  vvoooorr  ttwweeee  jjaaaarr  zziittttiinngg  iinn..

OOookk  bbiijj  SSSSRREE zziieett  mmeenn  lliieevveerr  ggeeeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss  aall  ddiirreecctt  iinn  eeeenn  ggrroottee
ccoommmmiissssiiee..  SSttuuddiieebbeeggeelleeiiddiinngg  zzooeekkeenn  lleeddeenn  bbiijj  mmeennsseenn  ddiiee  ddiicchhtt
bbiijj  hheenn  ssttaaaann,,  aalldduuss  bbeessttuuuurrsslliidd  VVeeeerrllee  KKrriijjnnss..  ““DDoooorr  ssaammeenn  ttee
ssttuuddeerreenn,,  oonnttssttaaaatt  eerr  ooookk  eeeenn  ssoocciiaallee  ccoonnttrroollee  oopp  eellkkaaaarrss  ssttuuddiiee--

vvoooorrttggaanngg””,,  zzeeggtt  KKrriijjnnss..  ““MMaaaarr  oonnzzee  lleeddeenn  hheebbbbeenn  hhiieerrbbiijj  ooookk  hhuunn
eeiiggeenn  vveerraannttwwoooorrddeelliijjkkhheeiidd..””  BBiijj  eeeenn  aaaannmmeellddiinngg  vvoooorr  ccoommmmiiss--
ssiieewweerrkk  wwoorrddtt  vvoooorraaff  ddoooorr  eeeenn  SSSSRREE--bbeessttuuuurrsslliidd  ggeecchheecckktt  ooff
ddiieeggeennee  ddaatt  qquuaa  ssttuuddiiee  ooookk  aaaannkkaann..  

DDeemmooss hhaanntteeeerrtt  ddee  rreeggeell  ddaatt  ddeeggeennee  ddiiee  ddee  ddaagg  eerrnnaa  eeeenn  tteennttaammeenn
hheeeefftt,,  nnaa  ttwwaaaallff  uuuurr  ddee  ssoocciiëëtteeiitt  mmooeett  vveerrllaatteenn..  DDaatt  eeeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss
aall  ddeeeell  uuiittmmaaaakktt  vvaann  eeeenn  ccoommmmiissssiiee,,  mmaagg  eennkkeell  aallss  ddiiee  ppeerrssoooonn  ooookk
bbiijjnnaa  nnoommiinnaaaall  ssttuuddeeeerrtt,,  aalldduuss  bbeessttuuuurrsslliidd  MMaarriijjkkee  TTiittuullaaeerrss..
SSoocciiaallee  ccoonnttrroollee  oopp  eeeenn  iinnffoorrmmeellee  bbaassiiss  eenn  ssttuuddiieebbeeggeelleeiiddiinngg
bbiinnnneenn  ddiissppuutteenn  iiss  ooookk  bbiijj  DDeemmooss  ddee  mmaanniieerr  oomm  hheett  vveerreenniiggiinnggss--
lleevveenn  oopp  eeeenn  vveerraannttwwoooorrddee  wwiijjzzee  ttee  ccoommbbiinneerreenn  mmeett  ddee  ssttuuddiiee..  

Eerst studeren, dan een biertje
Studie en verenigingsleven/HOP
Archieffoto/Bart van Overbeeke

Studentenverenigingen kiezen eieren voor hun geld en
houden de studieprestaties van hun leden steeds scherper in

de gaten. Zo mag de ontgroening niet meer ten koste gaan
van de studie en nemen ouderejaars nieuwe leden nadruk-

kelijk onder hun hoede. 
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Drupsteen: het vak doorkruisen als verzeild in een groot avontuur
Buiten zijn vakgebied zal zijn
naam bij niet veel mensen een
bel doen rinkelen, maar in de
praktijk is iedereen wel eens
met zijn werk in aanraking
geweest. Jaap Drupsteen
ontwierp namelijk onder meer
de laatste serie (abstract vorm-
gegeven) guldenbiljetten en
het huidige Nederlandse
paspoort. Op woensdag 1 april
geeft de grafisch ontwerper
aan de TU/e een lezing over zijn
fascinatie voor het samen-
smeden van beeld en geluid.

Eigenzinnig, baanbrekend, een
fenomeen en illusionair: zomaar
wat termen die, googelend op
zijn naam, de revue passeren.
“Heel mooi hoor”, vindt de 66-
jarige Drupsteen, “maar het
interesseert me eerlijk gezegd
nauwelijks hoe anderen me
zien. Eigenlijk is vooral verkeer-
de beeldvorming amusant.”
De laatste jaren maakt
Drupsteen, in samenwerking
met zoon Floris die in zijn voet-
sporen trad, vooral multimediale
projecten, websites en inter-
actieve producties. Hij begon
ooit bij de Nederlandse televisie,
waar hij voor verschillende om-
roepen jarenlang onder andere
documentaires en programma-
leaders maakte. Later ontwierp
hij onder meer postzegels in

opdracht van de -toen nog- PTT,
de genoemde bankbiljetten en
de markante kleurrijke glasgevel
van het nieuwe Instituut voor
Beeld en Geluid in Hilversum.
Bij het brede publiek zijn het
wellicht zijn bekendste ontwer-
pen, maar Drupsteen vindt
andere werken van grotere
betekenis. Hij noemt ‘Hertejoch
Zanker’ (een televisieproductie
gebaseerd op een theaterstuk
van Orkater), ‘Norden’ (een

bewerkte tv-registratie van het
Schönberg Ensemble) en zijn
recentere ‘synchrone motion
graphics’. Samen met kunste-
naar Piet Jan Blauw vormt hij
een elektronische muziekgroep
waarbij Drupsteen onder meer
componeert en tijdens optre-
dens videoprojecties verzorgt.
Deze motion graphics, die syn-
chroon met de beats bewegen,
lijken wellicht weinig bijzonder,
beseft de ontwerper, “maar dat

zijn ze, in alle bescheidenheid,
wél. Iets dergelijks zie je name-
lijk nooit, omdat het animatie-
technisch niet te doen is - tenzij
je mijn uitvinding toepast. Als
langdurige synchroniteit het uit-
gangspunt is geworden, kan de
versmelting van artificieel gege-
neerd beeld en geluid heel inten-
sief worden. Daarmee zijn
nieuwe vergezichten geopend
waarin nog eindeloos veel te
ontdekken valt.”

Aan de TU/e wil hij vooral hier-
van veel laten zien - hoewel
mogelijk ook (“voor zover dat
mijn publiek of mij niet gaat
vervelen”) flarden uit zijn ‘roem-
ruchte geschiedenis’ voorbij-
komen, zoals hij zelf omschrijft.
“Mijn lezing wordt een soort
verslag van hoe je je vakgebied
als verzeild in een groot
avontuur kunt doorkruisen. En
hoe je ermee de diepte in kunt
gaan en nieuwe technieken kunt
omarmen en doorontwikkelen
terwijl je, wellicht omdat je
graag compromisloze keuzes
maakt, wegdrijft van heersende
trends.” 
Zijn publiek neemt hij daarbij
hoogst serieus. “Als het gaat om
functionaliteit, begrip of com-
municatieve helderheid in je
werk, kunnen anderen soms
met één simpele opmerking
essentiële tekortkomingen
blootleggen. Altijd luisteren en
serieus nemen - en je werk
verbeteren, zonder je idioom, je
signatuur, te verknallen. Dat is
kunst ongeveer.”/.

Woensdag 1 april vanaf 11.45 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium. Zie
www.drupsteen.nl en www.bluezone.nl. 

Orkanen in het hoofd en in het Gaslab
TU/e-studenten gaan op don-
derdag 2 april in het Gaslab het
muzikale gevecht aan tijdens
de Eindhovense voorronde van
Nootuitgang: de landelijke
singer-songwriterwedstrijd
voor studenten.

‘He liked my lipgloss, it made
him grin. And I swear it tasted
even better on him.’ Ze is hele-
maal gek op dit eerste zinnetje
uit één van haar liedjes, zegt
Jeaphianne van Rijn, “maar in
het schrijven van liedjes ben ik
doorgaans niet erg origineel. Ze
gaan meestal over de liefde en
heel erg meisjesachtige dingen.”
Goed zingen kan ze dan weer
wel, “maar als ik ooit zou
kunnen zingen als Pia Douwes,
zou ik pas écht dolgelukkig
zijn.” 
Hoewel de tweedejaars Schei-
kundige Technologie een paar
jaar geleden nog minstens zo’n
tien uur per week in muziek
stak, komt ze daar nu, wegens
studie en bestuursbezigheden,
amper nog aan toe. “Ik treed ook
nauwelijks meer op, maar elke
mogelijkheid die zich voordoet,
grijp ik met beide handen aan.
Door een wedstrijd als Nootuit-
gang maak ik bovendien weer
eens tijd vrij om een liedje te
schrijven.” Daarbij doet ze graag
opnieuw een gooi naar de lande-
lijke titel, nadat ze vorig jaar in
de finale achter het net viste.

Hurricane
Meedoen aan bijvoorbeeld 
X-factor? Jaren terug misschien,
maar nu zou het niet meer haar
ding zijn, zegt Maud Stevers,
“hoewel de deelnemers wél
supervette workshops volgen en
veel leren.” En leren kan ook
Stevers, die zowel de master
Architectuur als Human-
Technology Interaction doet,

naar eigen zeggen
nog volop. Vooral
van de Deense
Cathrine Sadolin
zou ze graag de
fijne kneepjes van
het zingen bij-
gebracht krijgen:
“In haar boek
beschrijft ze ‘the
complete vocal
technique’ waarin
alle facetten van
het zingen schema-
tisch zijn weer-
gegeven.” Lachend:
“Ik studeer wél aan
een TU, hè?” 
Niet dat de techniek domineert
bij het schrijven en zingen. “Het
schrijven is vooral een uitlaat-
klep om de ‘hurricane in my
head’ wat te kalmeren. Het is
doorgaans nogal druk in mijn
hoofd.” Pure en eenvoudige luis-
terliedjes brengt ze, “eigenlijk
meer een soort gedichten op
muziek. Doordat ik dingen niet
zo letterlijk zeg, kunnen mensen
mijn teksten op hun eigen
manier uitleggen.”
Stevers deed, net als Van Rijn, al
vaker mee aan Nootuitgang.
“Eén jurylid opperde eerder dat
ik wat meer whisky moest
drinken en sigaren moest roken
om een wat zwoelere stem te
krijgen.” Die tip nam ze maar
niet al te letterlijk, “maar mijn
stem heeft door de jaren heen
wel wat meer body gekregen.”
Een ander jurylid tipte om eens
een steelstring-gitaar te probe-
ren, die wellicht beter bij haar
stemgeluid zou passen. In het
Gaslab pronkt Stevers straks dan
ook gretig met haar hagelnieuwe
‘Seagull’, “een prachtige warme
western. Dat is echt m’n mattie.”

Vaag en zinvol
‘Zelfs in hartje winter is het in

mijn hartje zomer.’ Zomaar een
frase uit een liedje? In elk geval
erg typerend voor Hanne & the
Rudes, het duo Ruud van Giels
(TU/e-student Bouwkunde) en
Hanneke Bax (Fontys-studente
Logopedie). Bax schrijft, zingt en
treedt sinds haar vijftiende op
tijdens allerlei open podia. Ze
knutselt al een paar jaar gretig
met teksten, “in een stijl van
vaag tot zinvol die mensen hope-
lijk aan het denken zet.” 
Van Giels is gitarist, treedt zo nu
en dan op met Bouwkundeband
Pur en gaat regelmatig los
tijdens jamsessies in zijn
studentenhuis, waar ook Bax
geregeld een toontje meezingt.
Samen maken ze “toegankelijke
songs met een filosofische
ondertoon”, geïnspireerd door
onder anderen Spinvis, Soko,
Damien Rice, Beatrice van der
Poel en Fixkes. “Kortom:
complex en simpel tegelijker-
tijd”, aldus Bax.

Muzikale orkaan
‘We’re hesitating all our lives, a
jungle of contagious minds.’
Voor halfzachte sing-a-longs of
bejubelingen van de eeuwige
liefde is de muziekliefhebber bij

Secret Satellite
aan het ver-
keerde adres.
Het duo Bas
Goudsmit en
Mira de Graaf
wil met in-
getogen liedjes,
met elementen
uit de jazz en
pop noir, het
hart van zijn publiek raken. Het
echte gevoel, daar gaat het de
twee om, “zoals wanneer je
alleen bovenin een boom zit,
naar beneden kijkt en ziet dat
het trapje waarmee je naar
boven klom, kapot is. Of als je
een ijsje koopt en wanneer je
hapt, het bolletje van het hoorn-
tje valt”, beschrijft Goudsmit.
De gitarist, student Industrial
Design, treedt vaker op met zijn
band Boolean; het optreden met
zangeres De Graaf (Design
Academy) in het Gaslab wordt
het debuut van het duo. “We
spelen regelmatig in de
huiskamer; het voelt goed om uit
het ritme van alledag te stappen
en rust te nemen om gebeurte-
nissen te verwerken en om te
zetten in muziek.” Daarbij laten
ze zich onder andere inspireren

door Portishead (“meesters van
de nihilistische muziek”), José
Gonzáles (“prachtig hoe één
man met een gitaar de muziek
kan vullen”) en de Beatles (“the-
matisch supersterk, simpel
maar toch verrassend”).
Tijdens Nootuitgang hopen de
twee ervaring op te doen, feed-
back te krijgen en natuurlijk: te
winnen. “Maar ook: samen tot
rust komen in het oog van een
muzikale orkaan, waarin we
anderen willen meenemen.”/.

Nootuitgang, donderdag 2 april vanaf
20.30 uur in het Gaslab. De landelijke
finale is op 23 mei in Rotterdam. 
Zie www.nootuitgang.nl.

Jaap Drupsteen (rechts) en Piet Jan Blauw tijdens een optreden. Foto: Studio Drupsteen

Jeaphianne van Rijn. 
Foto: Bart van Overbeeke

Secret Satellite.



Na anderhalve maand in
Melbourne, Australië,
geleefd te hebben, vraag
ik me af hoe ik in hemels-
naam ooit heb kunnen
twijfelen of ik dit wel
moest doen. Wat een
wereldstad! Naast het feit

dat ik mijn winterjas
lekker thuis heb kunnen
laten terwijl jullie nog
zitten te bibberen (oké, op
het moment van typen
regent het pijpenstelen
hier), is hier zo ontzet-
tend veel te doen dat ik
dat met plezier in een
winterjas zou hebben
gedaan.
Op elke hoek is iets te
zien, elke dag is er wel
een gratis festival of
barbecue en met uitgaan
ben je niet beperkt tot
donderdagavond studen-
tenavond. Voor een
goedkope avond kopen
we een pak ‘goon’ voor
tien dollar (vier liter wijn
voor vijf euro). Niet te
drinken, maar prima om
in de ‘mood’ te komen.
Nu ben ik natuurlijk niet
‘all the way’ naar Down

Under gevlogen om me
alleen maar te bezatten.
Ik ben verliefd op de
natuur en architectuur
van Melbourne en ben al
meerdere malen naar
parken, tuinen, musea en
natuurgebieden gereisd.
Ook ben ik lid geworden
van de Outdoor Sports
Club van de RMIT
Universiteit waar ik een
semester als exchange
student volg.
Met de club zijn we vorig
weekend langs de Great
Ocean Road gereisd om
vervolgens ons tentje op
te zetten middenin de
natuur en het hele
weekend te surfen. Het
leek mij belachelijk om in
de regen zonnebrand te
smeren. Nou, dat heb ik
geweten, het gat in de
ozonlaag is ietwat groter

dan ik dacht!
Mijn studie is pittiger dan
verwacht. Ik ben op het
moment van schrijven
twee weken bezig en kom
om in het werk, omdat ik
volgende week al drie
deadlines heb. Het
grootste project waaraan
ik werk, gaat over het om-
bouwen van een ‘ship-
ping container’ tot een
creatieve ontmoetings-
plek voor een achterbuurt
van Melbourne. Verder
heb ik een vak genaamd
Sex Sells, waarbij ik in les
één uitleg kreeg over de
geschiedenis van het
feminisme en vibrators,
hoe grappig is dat?
Tot eind juni verblijf ik
met drie mede-exchange
studenten in een prachtig
luxe appartement
middenin het Stratums-

eind van Melbourne.
Daarna reis ik nog een
maand langs de oostkust
van Australië voordat ik
jullie weer kom verblijden
met mijn terugkomst.
Hiernaartoe komen is de
beste beslissing geweest

in mijn leven en ik kan
het echt iedereen
aanraden.

Inge Thomassen, studente
Industrial Design
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En hoe is het in Melbourne?

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.

Inge staat rechts op de foto.

EEllkkee  wweeeekk  iinn  CCuurrssoorr::  
ddee  aaggeennddaa  vvaann  ssttuuddeenntteenn--

wweebbssiittee  SShhiifftt004400..  
KKiijjkk  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoo  oopp

wwwwww..sshhiifftt004400..nnll..

31 maart 20.00 - 21.30
Start beginnerscursus

Schermen
Organisator: e.s.s.v. Hoc

Habet

31 maart 21.00 - 23.30
Industria Lustrumfeest
Organisator: Industria

31 maart - 01 april
20.30 - 02.00

Belgische Invasie
Organisator: E.S.H.V. Don

Quishoot

03 april - 05 april 17.00 - 17.00
Windsurfweekend

Organisator: E.S.W.V. Weth

04 april 13.30 - 17.00
Compleet ademen:

Yogaworkshop tegen stress
Organisator: Tint

06 april - 10 april 00.00 - 00.30
Sportkaartvrije week

Organisator: ESSF

06 april 09.00 - 17.30
Symposium Automotive

Engineering
Organisator: IEEE Student

Branch Eindhoven

07 april 18.30 - 20.00
Pasta en Passie: Tango, 

El Exilo de Gardel
Organisator: Tint

07 april - 08 april 21.00 - 02.00
Feest Everybody Hippie!
Organisator: Intermate

Agenda

Studenten ontwerpen nieuw Thialf in een etmaal
Liters Red Bull en sloten
koffie kwamen er aan te
pas. Bouwkunde-
studenten werkten
vorige week van woens-
dag op donderdag 24 uur
lang aan het ontwerp
voor een nieuw Thialf -
het ijsstadion in Heeren-
veen. In totaal deden
vijftien groepjes van de
TU/e mee en twee van
Delft. Het was inmiddels
de tiende editie van
24UP, de ontwerpwed-
strijd van studievereni-
ging CHEOPS.

Omdat de cafeïne niet
altijd voldoende bleek om
24 uur wakker te blijven,
gingen studenten om toer-
beurten slapen, vertelt
Barry Kroon, commissaris
pr bij CHEOPS. Na een
kijkje in het huidige ijs-

stadion trokken de studen-
ten zich terug in skyboxen
in het Abe Lenstra Stadion.
Daar hadden ze de
opdracht in teams van vier
personen op computers
hun visie op het nieuwe
Thialf te ontwerpen. De
resultaten worden binnen-
kort op de TU/e tentoon-
gesteld. 
De opdracht kwam tot
stand in overleg met de
gemeente Heerenveen,
provincie Friesland, Sport-
stad Heerenveen en het
Thialf. “Waarom we hele-
maal naar Friesland zijn
gegaan? Omdat deze
opdracht ons het leukste
leek. Bovendien vonden we
het wel mooi om een wat
grotere opdracht uit te
voeren tijdens de tiende
editie”, zegt Kroon. Er zijn
daadwerkelijk plannen

voor een nieuw Thialf. Dat
zou er rond 2015 moeten
komen. Kroon: “We hopen
uiteraard dat er ook iets van

onze ontwerpen wordt
meegenomen, maar dat is
afwachten.”/.

Don Quishoot wil
tweede kunstgrasveld 
Studentenhockeyclub
Don Quishoot wil een
tweede kunstgrasveld
aanleggen. De capaciteit
van het enige veld dat ze
nu tot hun beschikking
hebben, schiet tekort,
door de groei van de ver-
eniging. De kosten van
zo’n veldje: 260.000
euro.

“We merken dat we steeds
meer in de problemen
komen om onze teams te
kunnen laten trainen”,
vertelt bestuursvoorzitter
Joep van Dun. “We hebben
eigenlijk teveel teams om
op één veld te kunnen
indelen. Op zondag zijn
wedstrijden, en door-
deweeks moet ieder team
natuurlijk ook kunnen
trainen.”
Oorzaak voor de drukte op
het hockeyveld is de groei
van Don Quishoot. Ter illu-
stratie: vorige zomer had

de hockeyvereniging vier
heren- en twee dames-
teams, inmiddels zijn dat
zes heren- en vijf dames-
teams geworden. 
Met inmiddels honderd-
zestig leden wordt het tijd
om de onderhandelingen
te starten. “We willen
binnen een maand met de
directeur van het sport-
centrum van de TU/e en
iemand van het College
van Bestuur van de TU/e
gaan zitten om te kijken
naar de mogelijkheden.
Daarnaast zijn we ook nog
aan het bekijken of we
onder de noemer
‘studentenstad Eindhoven’
bij de gemeente kunnen
aankloppen.”
(Shift040)/.

Vrouwelijke finale NK Beleidsdebatteren

EErr  wwaass  bbiijjzzoonnddeerr  vveeeell  vvrroouuwweelliijjkk  ddeebbaatttteeeerr--
ttaalleenntt  ttiijjddeennss  hheett  ddoooorr  SSSSRREE  ggeeoorrggaanniisseeeerrddee
NNKK  BBeelleeiiddssddeebbaatttteerreenn,,  aaffggeellooppeenn  zzaatteerrddaagg
iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  3322  dduuoo’’ss  --wwaaaarrvvaann  2288  vvaann
SSSSRREE  zzeellff--  ssttrreeddeenn  oomm  ddee  ddeebbaatttteeeerrbbookkaaaall
eenn  eeeenn  wwiinntteerrssppoorrttrreeiiss  vvoooorr  ttwweeee..
DDee  ffiinnaallee  ggiinngg  ttuusssseenn  hheett  tteeaamm  MMaarriieekkee
OOoosstteerrbbaaaann//LLiissaannnnee  HHaavviinnggaa  eenn  FFiilliiqquuee
NNiijjeennmmaannttiinngg//JJuuddiitthh  KKrraammeerr..  DDee  sstteelllliinngg
wwaass::  ‘‘VVeerroooorrddeeeellddee  ppeeddooffiieelleenn  mmooeetteenn

cchheemmiisscchh  ggeeccaassttrreeeerrdd  wwoorrddeenn’’..  NNaa  vviijjff
rroonnddeess  wweerrdd  hheett  ttooeerrnnooooii  uuiitteeiinnddeelliijjkk
ggeewwoonnnneenn  ddoooorr  KKrraammeerr  eenn  NNiijjeennmmaannttiinngg..  
IInn  eeeenn  rreeaaccttiiee  oopp  ddee  wwiinnsstt  llaatteenn  zzee  wweetteenn  eeeenn
bbeeeettjjee  vveerrwwoonnddeerrdd  ttee  zziijjnn..  ““TTooeenn  wwee  kkeekkeenn
nnaaaarr  ddee  ppoouullee  wwaaaarriinn  wwee  iinnggeeddeeeelldd  wwaarreenn,,
ddaacchhtteenn  wwee  ddaatt  hheett  bbeetteerr  wwaass  oomm  mmaaaarr
ggeewwoooonn  bbiieerr  ttee  ggaaaann  ddrriinnkkeenn..  WWee  ddaacchhtteenn::
ddaatt  hhaalleenn  wwee  nnooooiitt,,””  zzeeggtt  NNiijjeennmmaannttiinngg..
((SShhiifftt004400))

Studenten werkten 24 uur lang
aan het ontwerp voor een nieuw
Thialf.

Een van de voorrondes. Foto: Bart van Overbeeke



Studentenleven /15
Cursor 26 maart 2009

JJoonnaatthhaann  mmeerrkktt  mmeetteeeenn  oopp
ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr  oopp  ddiiee  vvaann
JJoohhaannnneess  lliijjkktt..  DDee  ssmmookkiinngg,,
ggiittaaaarr,,  kkuunnsstt  aaaann  ddee  mmuuuurr  eenn
hheett  ssppeelllleettjjee  RRoolllleerr  CCooaasstteerr
TTyyccoooonn  22  vvaalllleenn  vveerrddeerr  oopp..
JJoonnaatthhaann  ddeennkktt  ddaatt  hheett  eeeenn
aarrttiissttiieekk  ppeerrssoooonn  iiss,,  ooookk  aall  iiss
hheett  ggeeeenn  hhooooggwwaaaarrddiiggee
kkuunnsstt..  AAaann  hheett  ppaakk  eenn  ddee
ggrroottee  ssppoorrttsscchhooeenneenn  iiss  ttee
zziieenn  ddaatt  ddiitt  ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn
mmaann  iiss..  DDoooorr  ddee  tteekkeennvveelllleenn
eenn  hheett  ppaappiieerr  ddeennkkeenn  zzee  ddaatt
hheett  eeeenn  ssttuuddeenntt  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn  iiss..  HHiijj  hheeeefftt  ddeessiiggnn
aaaann  ddee  mmuuuurr  hhaannggeenn  eenn  eeeenn
oonnvvoollddooeennddee  vvoooorr  rruuiimmttee--
lliijjkkee  vvoorrmmggeevviinngg  oomm  BBoouuww--
kkuunnddee  ttee  ssttuuddeerreenn..  JJoonnaatthhaann
ddeennkktt  ddaatt  hhiijj  ddeerrddee--  ooff
vviieerrddeejjaaaarr  iiss,,  aaaann  ddee  ttrrooeepp  ttee

zziieenn..  HHiijj  bbeeddeennkktt  zziicchh  eecchhtteerr
ssnneell,,  hheett  iiss  eeeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss!!
DDiitt  iiss  hheeeell  llooggiisscchh,,  wwaanntt  hhiijj
hheeeefftt  ddeezzeellffddee  llaappttoopp  aallss
hhiijjzzeellff..  JJoonnaatthhaann  bbeesseefftt  ddaatt
hhiijj  zzeellff  ooookk  eeeenn  rroommmmeelliigg
bbuurreeaauu  hheeeefftt  dduuss  ddaaaarr  hhooeeff  jjee
ggeeeenn  oouuddeerreejjaaaarrss  vvoooorr  ttee
zziijjnn..  JJoohhaannnneess  mmeerrkktt  oopp  ddaatt
hhiijj  vveeeell  mmeett  mmuuzziieekk  hheeeefftt  eenn
ddaatt  hhiijj  vvaann  ggaammeenn  hhoouuddtt..  DDaatt
ddeezzee  ssttuuddeenntt  vveeeell  aaaann
ssppoorrtteenn  ddooeett,,  iiss  ooookk  oovveerrdduuii--
ddeelliijjkk..  SSnnoowwbbooaarrddeenn  eenn  wwiieell--
rreennnneenn  zzoorrggeenn  vvoooorr  vvoollddooeenn--
ddee  lliicchhaaaammssbbeewweeggiinngg..  HHiijj
wwoorrddtt  mmiisssscchhiieenn  ggeessppoonnssoorrdd
ddoooorr  ddee  RRaabboobbaannkk..  WWaatt  hhiijj
aallttiijjdd  iinn  hhuuiiss  mmooeett  hheebbbbeenn,,  
iiss  vvaasstt  eeeenn  aallggeemmeeeenn  aanntt--
wwoooorrdd::  bbiieerr..  OOff  ttoocchh  mmiiss--
sscchhiieenn  ssppoorrttddrraannkk..

LLuuuukk  zziieett  mmeetteeeenn::  hhiieerr  wwoooonntt
eeeenn  jjoonnggeenn,,  hheett  iiss  nniieett  eecchhtt
ooppggeerruuiimmdd..  HHeett  ffeeiitt  ddaatt  hhiijj
sscchhrriifftteenn  ggeebbrruuiikktt  iinn  ppllaaaattss
vvaann  ddee  ggrraattiiss  ccoolllleeggeebbllookkkkeenn
wwiijjsstt  eerroopp  ddaatt  hhiijj  nnoogg  nniieett  zzoo
llaanngg  ssttuuddeeeerrtt..  HHeett  nneettttee  ppaakk
ssuuggggeerreeeerrtt  ddaatt  hhiijj  TTeecchhnnii--
sscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee  ssttuuddeeeerrtt,,
mmaaaarr  hheett  kklluussmmaatteerriiaaaall  oopp
zziijjnn  bbuurreeaauu  wwiijjsstt  iinn  ddee
rriicchhttiinngg  vvaann  BBoouuwwkkuunnddee..  DDaann
zziieett  LLuuuukk  eeeenn  ddiiccttaaaatt  lliiggggeenn
wwaaaarr  ‘‘BBWWKK  EEHHVV’’  oopp  ssttaaaatt;;  hheett
iiss  eeeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss  BBoouuww--
kkuunnddee--ssttuuddeenntt..  HHeett  bbeedd  vvaalltt
eerrgg  oopp  oommddaatt  hheett  llaassttiigg  ttee
bbeerreeiikkeenn  iiss  zzoo  wweeggggeessttoopptt
aacchhtteerr  hheett  bbuurreeaauu..  MMaaaarr  ddaaaarr
zzaall  ddeezzee  ttooeekkoommssttiiggee  aarr--
cchhiitteecctt  wweell  eeeenn  rreeddeenn  vvoooorr
hheebbbbeenn..  GGiittaaaarrssppeelleenn  iiss  zziijjnn

hhoobbbbyy,,  aaaann  ddee  ttwweeee  ggiittaarreenn
ttee  zziieenn..  AAaann  ddee  hheellmm,,  bbiiddoonn
eenn  ttwweeee  bbuuiitteennbbaannddeenn  iiss  aaff  ttee
lleeiiddeenn  ddaatt  zziijjnn  ssppoorrtt  wwiieell--
rreennnneenn  iiss..  OOookk  zzaall  hhiijj  ggrraaaagg
tteekkeenneenn,,  zzeeggtt  LLuuuukk,,  wwiijjzzeenndd
nnaaaarr  aallllee  tteekkeenniinnggeenn  aaaann  ddee
mmuuuurr..  EEeenn  ppoosstteerr  vvaann  hheett
FFSSEE--ffeeeesstt  ddooeett  vveerrmmooeeddeenn
ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt  aaccttiieeff  iiss  bbiijj
CCHHEEOOPPSS..  ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--
iitteemm  iiss  zziijjnn  ffiieettss,,  hhooeewweell  hhiijj
ddiiee  nniieett  oovveerraall  mmeeee  nnaaaarrttooee
kkaann  nneemmeenn..  WWaatt  hhiijj  aallttiijjdd  iinn
hhuuiiss  mmooeett  hheebbbbeenn,,  iiss  eeeenn
sscchhrrooeevveennddrraaaaiieerr,,  zzooddaatt  hhiijj
aallttiijjdd  eevveenn  ssnneell  wwaatt  kkaann
ffiikksseenn..

JJaann  vvaann  VVlleerrkkeenn  iiss  aacchhttttiieenn
jjaaaarr  eenn  kkoommtt  oooorrsspprroonnkkee--
lliijjkk  uuiitt  DDeenn  BBoosscchh..  HHiijj
ssttuuddeeeerrtt  vvoooorr  hheett  eeeerrssttee
jjaaaarr  BBoouuwwkkuunnddee..  HHiijj  iiss
mmeetteeeenn  oopp  kkaammeerrss  ggeeggaaaann,,
wwaanntt  ddaatt  lleeeekk  hheemm  vveeeell
mmooooiieerr  ddaann  hheeeenn  eenn  wweeeerr
rreeiizzeenn..  JJaann  iiss  aaccttiieeff  bbiijj
ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  CCHHEEOOPPSS;;
hhiijj  zziitt  bbiijj  ddee  BBBBAA  ((BBuuiitteenn
BBoouuwwkkuunnddiiggee  AAccttiivviitteeiitteenn))
eenn  oorrggaanniisseeeerrtt  ddee
BBoouuwwkkuunnddee--ffeeeesstteenn..  HHiijj
hhoouuddtt  vvaann  ssppoorrtteenn;;  wwiieell--
rreennnneenn,,  hhoocckkeeyyeenn,,  eenn
ssnnoowwbbooaarrddeenn  ddooeett  hhiijj
ggrraaaagg..  VVeerrddeerr  vviinnddtt  hhiijj
rreeiizzeenn  ((bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddoooorr
EEuurrooppaa))  ooookk  eeeenn  ttooffffee
bbeezziigghheeiidd..  EEeenn  vvaann  zziijjnn
hhoobbbbyy’’ss  iiss  ggiittaaaarr  ssppeelleenn;;
hhiijj  zziitt  oopp  ddiitt  mmoommeenntt  nniieett  iinn
eeeenn  bbaanndd,,  mmaaaarr  iiss  wweell  oopp
zzooeekk..

Het sleutelgat

MMiieess,,  WWiimm  eenn  TTiimm,,  wwiiee
kkeenntt  zzee  nniieett  ((mmeeeerr))??  EEeenn
aaaannttaall  jjaarreenn  ggeelleeddeenn
ggeebbrruuiikkttee  SSIIRREE  ddee  ddaaggee--
lliijjkkssee  aavvoonnttuurreenn  vvaann  ddeezzee
ddrriiee  ppeerrssoonnaaggeess,,  ddiiee  uuiitt
eeeenn  kkiinnddeerrbbooeekk  lleekkeenn  ttee
zziijjnn  ggeekkrrooppeenn,,  oomm  ddee
ddooeellggrrooeepp  eeeenn  ssppiieeggeell
vvoooorr  ttee  hhoouuddeenn..  MMiieess  zziitt  iinn
ddee  ttrraamm  eenn  wwiill  lliieevveerr  nniieett
ooppssttaaaann  vvoooorr  oommaa,,  WWiimm  iiss
iinn  hheett  ppaarrkk  eenn  WWiimm  iiss  ssttooeerr
oommddaatt  hhiijj  EEllss  vvaann  aalllleess
nnaarrooeepptt  eenn  TTiimm  mmooeett  eeeenn
ppllaass,,  mmaaaarr  hhiijj  kkaann  ggeeeenn
ppoott  vviinnddeenn  oommddaatt  hhiijj
ddrroonnkkeenn  iiss,,  dduuss  ppllaasstt  hhiijj
tteeggeenn  ddee  ffiieettss  vvaann  JJeett..  WWiiee
zziicchhzzeellff  hheerrkkeenntt  iinn  MMiieess,,
WWiimm  ooff  TTiimm,,  zzoouu  zziicchh
vvoollggeennss  SSIIRREE  mmooeetteenn  rreeaallii--
sseerreenn::  ‘‘DDee  mmaaaattsscchhaappppiijj,,
ddaatt  bbeenn  jjiijj!!’’..  IInnmmiiddddeellss  iiss
ddee  ssppiieeggeell  ggeeeenn  llaacchh--
ssppiieeggeell  mmeeeerr  wwaaaarr
ggeetteekkeennddee  jjoonnggeettjjeess  eenn
mmeeiissjjee  oovveerrhheeeenn  sscchhuuiivveenn..
NNeeee,,  wwee  zziieenn  eecchhttee,,  vvooll--
wwaasssseenn  mmeennsseenn,,  ddiiee  tteellee--
ffoooonnggeesspprreekkkkeenn  vvooeerreenn
tteerrwwiijjll  zzee  bbiijj  ddee  kkaassssaa
ssttaaaann  ooff  iinn  eeeenn  vveerrggaaddee--
rriinngg  zziitttteenn,,  ddiiee  mmeett  hhuunn  ttaass
iinn  ddee  bbuuss  ooff  iinn  hheett  bbuuss--
hhookkjjee  eeeenn  eexxttrraa  ppllaaaattss
ccoonnffiissqquueerreenn,,  ddiiee  iinn  hheett
ooppeennbbaaaarr  hhuunn  nneeuuss
ssnnuuiitteenn,,  vvoooorrkkrruuiippeenn  iinn  ddee
rriijj  vvoooorr  hheett  cciirrccuuss,,  ddee  uuiitt--
wweerrppsseelleenn  vvaann  hhuunn  hhoonndd
nniieett  oopprruuiimmeenn  eenn  aaffvvaall  oopp
ssttrraaaatt  dduummppeenn..  EEcchhttee,,  vvooll--
wwaasssseenn  mmeennsseenn  zzooaallss  uu  eenn
iikk..  DDee  kkaannss  iiss  ddaann  ooookk  eeeenn
ssttuukk  ggrrootteerr  ddaatt  uu  zziicchhzzeellff
hheerrkkeenntt  iinn  eeeenn  vvaann  ddeezzee
ppeerrssoonnaaggeess..  MMaaaarr  mmiiss--
sscchhiieenn  ddeennkktt  uu  wweell::  ““IIkk
wwiisstt  hheelleemmaaaall  nniieett  ddaatt  zzuullkk
ssoooorrtt  ggeeddrraagg  aallss  aassoocciiaaaall
wweerrdd  eerrvvaarreenn..””  DDaatt  kkaann
kkllooppppeenn..  HHeett  ggaaaatt  hhiieerr  oomm
oonnbbeewwuusstt  aassoocciiaaaall  ggeeddrraagg..
SSoommss  vveerrddwwiijjnntt  ddee  wweerreelldd
oomm  jjee  hheeeenn  ggeewwoooonn  eevveenn..
SSoommss  hheebb  jjee  eevveenn  nniieett  iinn
ddee  ggaatteenn  ddaatt  eerr  ooookk  nnoogg
aannddeerree  mmeennsseenn  oopp  aaaarrddee
zziijjnn..  SSoommss  kkaann  jjee  ggeewwoooonn
eevveenn  nniieett  bbeeggrriijjppeenn  ddaatt  ddee
wweerreelldd  nniieett  aalllleeeenn  oomm  jjoouu
ddrraaaaiitt..  SSoommss  ddeennkk  jjee
ggeewwoooonn::  ““DDee  mmaaaatt--
sscchhaappppiijj,,  ddaatt  bbeenn  iikk!!””..  EEnn
ddaann  hhoouuddtt  SSIIRREE  jjee  eeeenn
ssppiieeggeell  vvoooorr  eenn  zzeeggtt::  ““DDaatt
kklloopptt,,  ddee  mmaaaattsscchhaappppiijj,,
ddaatt  bbeenn  jjiijj””..  MMiisssscchhiieenn
wwoorrddtt  hheett  ttiijjdd  oomm  ddiiee
ssppiieeggeell  wweegg  ttee  hhaalleenn,,
zzooddaatt  mmeennsseenn  ooookk  eeeennss
wwaatt  aannddeerrss  kkuunnnneenn  zziieenn
ddaann  aalllleeeenn  mmaaaarr  zziicchhzzeellff..
LLaatteenn  wwee  hheett  iinnddiivviidduu  nniieett
bbeellaannggrriijjkkeerr  mmaakkeenn  ddaann  hhiijj
iiss;;  ddee  mmaaaattsscchhaappppiijj,,  ddaatt
zziijjnn  wwiijj!!  

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss
ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee
IInnffoorrmmaattiiccaa

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:
Jonathan Baake en Johannes Stoop (beide eerstejaars Werktuigbouwkunde) en
Luuk Heijmans (derdejaars Technische Natuurkunde). Zij bekijken de foto’s van
deze studentenkamer en geven commentaar.

Scheikundeborrel in de ‘sneeuw’

EEeenn  bboorrrreell  iinn  ddee  ssnneeeeuuww  bbiijj  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  JJaappiiee  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee
TTeecchhnnoollooggiiee,,  zzoo  lliijjkktt  hheett..  MMaaaarr  sscchhiijjnn
bbeeddrriieeggtt::  ddee  ‘‘ssnneeeeuuww’’  kkwwaamm  uuiitt  eeeenn  bbrraanndd--
bblluussaappppaarraaaatt  vvaann  ddee  bbrraannddwweeeerr,,  vveerrtteelltt
ppeennnniinnggmmeeeesstteerr  VViinncceenntt  vvaann  DDuuiijjnnhhoovveenn
((mmeett  ssnnoowwbbooaarrdd,,  ttee  mmiiddddeenn  vvaann  zziijjnn  mmeeddee--
bbeessttuuuurrsslleeddeenn  vvaann  JJaappiiee))..  DDee  ddoonnddeerrddaagg--
bboorrrreell  vvaann  vvoorriiggee  wweeeekk  wweerrdd  zzoo  oommggee--
ttoovveerrdd  ttoott  aapprrèèss--sskkiibboorrrreell..  OOff  eeiiggeennlliijjkk
eeeenn  pprréé--sskkiibboorrrreell::  ddee  aaccttiiee  wwaass  bbeeddooeelldd

oomm  aaaannddaacchhtt  ttee  vvrraaggeenn  vvoooorr  hheett  uuiittjjee  nnaaaarr
ddee  llaannggssttee  sskkiihhaall  ((664400  mmeetteerr))  tteerr  wweerreelldd  iinn
hheett  DDuuiittssee  BBoottttrroopp,,  ddiiee  JJaappiiee  oopp  2211  aapprriill
bbeezzooeekktt..  HHeett  bbeessttuuuurr  bbeeggrrooeettttee  ddee  bboorrrreell--
ggaasstteenn  iinn  sskkiikklleeddiinngg  mmeett  FFlluuggeell  eenn
ggllüühhwweeiinn..  DDee  nneeppssnneeeeuuww  ttrrookk  fflliinnkk  wwaatt
bbeekkiijjkkss,,  zzeeggtt  VVaann  DDuuiijjnnhhoovveenn..  ““SSoommmmiiggeenn
hheebbbbeenn  zziicchh  mmeetteeeenn  aaaannggeemmeelldd  vvoooorr  hheett
sskkii--uuiittjjee..  MMaaaarr  ddee  bbuuss  zziitt  nnoogg  nniieett  vvooll..””

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Nayade: acht keer goud

op NSK zwemmen
Nayade heeft bewezen
tot de Nederlandse
zwemtop te behoren,
afgelopen weekend in
Groningen. Bij het NSK
zwemmen nam de
Eindhovense studenten-
zwemclub elf medailles
in ontvangst, waarvan
acht gouden. 

Nayade moest het vooral
hebben van de estafettes en
de korte afstanden. Zo
wisten de Nayadezwem-
mers op de 4x50 meter
wissel en de 4x100 meter
vrij bij de mannen met
meer dan een seconde
verschil op de nummer
twee te winnen.
Op het ‘koningsnummer’ 
-de 100 meter vrij- wisten
twee Nayademannen de
eerste twee podium-
plekken te bezetten. Met
52.36 en 52.86 seconden
verbeterden Nayadeleden
Rik op ’t Veld en Jeroen
Leuverink hun persoon-
lijke records.
Kevin Hondsmerk behaal-
de goud en zilver op
respectievelijk de 200
meter wisselslag en de 100
meter schoolslag. Op de
100 meter schoolslag
kwam Hondsmerk net te
kort op de laatste tien
meter (1.05.1 om 1.05.6).
Peter van Heukelem

behaalde tweemaal goud
door te winnen op de twee
rugafstanden, waarvan een
keer met een persoonlijk
record. 
Voor de vrouwen van
Nayade moest het vooral
van Josje van Houwelingen
komen, die op twee
afstanden (50 en 100
meter rug) het goud wist te
bemachtigen. De overige
dames deden het minder
succesvol - op een bronzen
plak op de 100 meter
schoolslag na voor Anouk
Meessen.

Trainer Koen de Haan is
meer dan tevreden. “Trots
ben ik. Het is voor mij niet
volledig onverwacht. De
tijden verbaasden
sommige zwemmers zelf,
ze wisten niet dat ze deze
tijden konden zwemmen.
Dit is een van de piek-
momenten van het jaar en
het is mooi dat iedereen nu
top presteert.” Wat De
Haan betreft kun je wel
zeggen dat Nayade dit NSK
domineerde, met 8 maal
goud op 22 onderdelen.
“We zijn geen heel grote
vereniging, maar de
kwaliteit is erg hoog.”/.

Nachttrein Eindhoven blijft
De nachttrein van en naar Eindhoven blijft. Het aantal klanten is gemiddeld hoger dan
verwacht. De nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag is druk genoeg.
Alleen voor de nacht van donderdag op vrijdag blijft vanwege lagere opbrengsten een
bijdrage nodig van de provincie en aangesloten gemeenten (Dordrecht, Breda, Tilburg,
Den Bosch en Eindhoven), zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Provinciale Staten bepalen
of Brabant structureel gaat meebetalen aan het nachtnet of kiest voor een verlenging van
de proef met een jaar. 
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Effe zeuren

/Fred Steutel
‘Please, urinate in the toilet pan’,
schrijft iemand van onze geïnternatio-
naliseerde instelling op de muur van
wc’s in het Hoofdgebouw. In het
Nederlands gaat dat soort aanma-
ningen tenminste nog op rijm:

Heren doe de bril omhoog;
dames zitten ook graag droog.

De tijd van wc-deurpoëzie lijkt voorbij.
Lang geleden stond -we waren ook toen
al internationaal- het volgende vers op
een wc-deur in het Hoofdgebouw:

Some people come to shit and stink,
some others come to sit and think,

but many people, most of all
to read the writings on the wall.

Het is niet helemaal netjes, maar het
staat ook op een schijthuisdeur; boven-
dien heeft het wel wat - iets filosofisch.
Er lijkt niemand meer op wc-deuren of
-muren te schrijven. Kackhuys-verzen,
d.w.z. verzen over wat in sommige
kringen ‘de vrolijke vierkante meter’
heette, waren populair in de zeven-
tiende en achttiende eeuw. Voor voor-
beelden verwijs ik naar het verzamel-
werk van Gerrit Komrij, die er een heel
boek aan heeft gewijd: Kakafonie -
Encyclopedie van de stront, de enige
Komrij-bundel die ik niet bezit.
In Leiden was onlangs een actie waarbij
gedichten op muren werden geschre-
ven. Naar het voorbeeld van verzen die

er al eeuwen staan, zoals dit anonieme
vers,

Henny Eman
hier herdacht
heeft ons bier en
plezier gebracht,
en tevens in zijn
Leidsche leven 
vrouw en vrind
iets meegegeven.

In Coimbra kun je bij een universiteits-
muur ontroerde oude mannen aantref-
fen, teruggekeerd naar de plek waar ze
vijftig of meer jaren geleden hun afstu-
deervers hebben geschreven. 
Op onze campus is weinig dichterlijks.
Ook onze beeldhouwwerken stralen
niet veel poëzie uit; vaak onduidelijke

voorstellingen van dierlijke, plant-
aardige of abstracte aard. Bij de zuid-
ingang van het Hoofdgebouw staat een
tamme student, uit het eind van de
negentiende eeuw, maar hij lijkt geen
Piet Paaltjes:

Als ik u staar in ‘t blauwend oog,
O Mina, Mina mijn!
Dan krimpt mijn jong studentenhart
Ineen van minnepijn!

Waarom ook hebt ge van dat blonde
haar
Daar de engelen aan te kennen zijn.

Die kon er wat van. Maar ja, geen in-
genieur geworden: dominee. 
Hadden wij ook maar een theologische
faculteit.

WWiiee::  Henk van Tilborg / 61 / hoogleraar 
Wiskunde

WWaannnneeeerr:: sinds een jaar of drie, vier
WWaatt:: zelfgemaakte foto
WWaaaarroomm:: “Ten eerste omdat ik het gewoon mooi
vind. Het zijn twee grote stenen, de zogenaamde
‘Devil’s Marbles’, in het midden van Australië,
tussen Alice Springs en Darwin. De maat van de
stenen, gevormd door erosie, is op zo’n foto
moeilijk te zien, maar als je die twee fietsers rechts
onderin ziet, krijg je een idee. Ik had een jaar sab-
batical en heb toen gewerkt aan een universiteit in
Sydney en daarna ben ik met mijn vrouw gaan
reizen in Australië. Blij dat ze er was, ook toen ik
doceerde, want te lang van huis lijkt me niet goed
voor een relatie. Een
andere reden voor deze
desktop-afbeelding is
meer persoonlijk. Als
hier iemand in mijn
kantoor komt en zich af-
vraagt over mij ‘heeft ie
het lef, does he have the
balls’, hoef ik ze enkel
hierop te wijzen.”

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




