
Tijdens de 53ste viering van de
oprichting van de TU/e -op
vrijdag 24 april in de Paterskerk-
werd speciaal aandacht besteed
aan polymerenonderzoek.
Prof.dr.ir. Han Meijer, hoogleraar
Polymer Technology en weten-
schappelijk directeur van het
Eindhoven Polymer Laboratories
(EPL), noemde de wegwerpbio-
reactor van de faculteit
Biomedische Technologie als
voorbeeld. Met deze reactor van
polymeren worden cellen
mechanisch gestimuleerd tot
spierweefsel voor een hartklep.
Deze cellen groeien ongeveer
vier weken op de reactor en
nemen langzaam de vorm en
functie aan die ze moeten
hebben.
Een andere toepassing kwam van
prof.dr.ir. René Janssen van de
faculteit Scheikundige Techno-
logie: zonnecellen van poly-
meren. “Deze zonnecellen zijn
goedkoop en snel te produceren
en daarmee een van de mogelijke
oplossingen om tegemoet te
komen aan onze energiebehoefte
inde toekomst.”
Feike Sijbesma, bestuursvoor-
zitter van DSM, sprak over uitda-
gingen voor de toekomst. Een van
de grote uitdagingen noemde hij
het ontwikkelen van polymeren
die geen gebruikmaken van
fossiele brandstoffen: “Stanyl
ForTii, een plastic dat hitte kan
verdragen, zodat het ook gebruikt

kan worden in motoren en elek-
tronische onderdelen, is waar-
schijnlijk een van de laatste
nieuwe polymeren die is geba-
seerd op aardolie.” Een doorbraak
op dit gebied noemt hij de pro-
ductie van barnsteenzuur, een
bouwsteen van polymeren, uit
graan via vergisting waar nu een
proeffabriek voor wordt opgezet.
Prof.dr. Bert Meijer sprak bij de
toekenning van het eredoctoraat
aan prof.dr. Samuel Stupp over
de pioniersrol die Stupp heeft
vervuld op het gebied van mole-
culaire nanotechnologie: “Stupp
is specialist op het gebied waarbij
moleculen zichzelf organiseren
tot complexe structuren die goed

te gebruiken zijn.” Zoals de ‘zak’
die gevormd wordt door mole-
culen om stamcellen door het
lichaam te vervoeren zodat het
immuunsysteem van het
lichaam de stamcellen niet
aanvalt voordat ze hun werk
hebben gedaan.
Bij de afsluiting van de dies-
viering ontvingen de TU/e-hoog-
leraren prof.dr.ir. Han Meijer,
prof.dr. Bert Meijer en prof.dr.
Rutger van Santen een onder-
scheiding voor het feit dat zij
ieder meer dan vijftig promoties
hebben begeleid. Rector Hans
van Duijn kondigde aan vanaf nu
het begeleiden van 25 en 50 pro-
moties te onderscheiden./.
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TU’s populairder
onder scholieren
Hogescholen worden steeds
populairder onder scholieren
uit de derde klas van het havo
en vwo, blijkt uit een recent
onderzoek van Qompas. Van
alle universiteiten zagen enkel
de drie technische universitei-
ten hun populariteit stijgen. De
TU/e ging daarbij het hardst.

Qompas, een bedrijf dat digitale
producten ontwikkelt die hulp
bieden bij het maken van een stu-
diekeuze, voert jaarlijks onder-
zoek uit onder zo’n dertig-
duizend scholieren uit de derde
klas van het havo en vwo. Ze
moeten in die klas hun eindexa-
menprofiel kiezen en vullen
daarover een aantal vragenlijsten
in. Daarin wordt ook gevraagd
welke hogescholen of universi-
teiten ze leuk of juist niet leuk
vinden en waar ze zouden willen
studeren. Op de ranglijst van
populairste onderwijsinstellin-
gen leveren dit jaar bijna alle uni-
versiteiten één of meerdere
plaatsen in, met uitzondering

van de Universiteit Utrecht, die
haar derde plaats behoudt, en de
technische universiteiten. 
Bij die drie laatste instellingen
groeit de populariteit en ze zetten
in de ranking van dit jaar stevige
stappen vooruit. De TU/e klimt
het sterkst en gaat van de acht-
tiende naar de achtste plaats. De
Universiteit Twente springt van
de twintigste naar de dertiende
plaats, en de TU Delft gaat van
plaats negen naar plaats zes. Een
schril contrast met de universi-
teiten van Tilburg en Maastricht,
die ieder tien plaatsen verliezen
en daarmee zelfs niet meer in de
hbo/wo-top-20 voorkomen.
Naast de Universiteit Utrecht, de
TU Delft en de TU/e zit alleen de
Universiteit van Amsterdam
(zevende plaats) nog bij de tien
populairste instellingen. Hoe de
individuele hogescholen het
doen, is nog onduidelijk. Het
volledige onderzoek wordt
binnenkort openbaar gemaakt.
(HOP)/.

Diesviering TU/e: Polymeren zijn de toekomst

Mexicaanse TU/e’ers volgen varkensgriep op de voet

“Een week geleden was niezen in Mexico 
nog zo normaal als in Nederland”
De varkensgriep waart rond
over de wereld. Overal duiken
besmette gevallen op. De
meeste geïnfecteerden zitten
in Mexico-stad en omgeving.
Momenteel verblijven één
TU/e-student en één TU/e-
medewerker in Mexico. De
TU/e’ers die oorspronkelijk uit
Mexico komen, volgen alle
ontwikkelingen uit hun
thuisland op de voet.

Volgens dr. Karen Ali, hoofd van
het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU), verblijft
een medewerkster van Elektro-
techniek in Mexico van 25 tot 29
april. Een Werktuigbouwkunde-
student zit tot en met 30 juni bij
een bedrijf in Mexico City. Er is
nog geen contact geweest met
hen. Voor de komende maanden
staan er -voor zover bij STU
bekend-, geen studiereizen
gepland naar Mexico en gaat de
eerstvolgende student pas in sep-
tember naar Mexico. 
TU/e’ers die uit Mexico komen

en momenteel hier werken of
studeren, houden nauwgezet
contact met familie en vrienden
in hun thuisland. Zo ook
Emmanuel Rios Velazques,
student Biomedische Techno-
logie: “Mijn broers en ouders zijn
nu in een stad waar nog geen
griepgevallen zijn. Ze blijven
thuis en volgen de adviezen van
de regering op om blootstelling
aan het virus te vermijden. Ze
lijken niet bang te zijn. Wat ik
opmaak uit radioberichten via
internet en uit reacties van
familie en vrienden, is dat ze het
met veel humor afdoen, ken-
merkend voor Mexicanen.” 
Matias Duran Matute is promo-
vendus bij Technische Natuur-
kunde. Hij komt uit Guadalajara,
een grote stad in Mexico. Volgens
Matute zijn plekken als scholen,
universiteiten, concertzalen, bio-
scopen gesloten in die stad. “Ik
denk dat mijn vrienden en
familieleden niet bang zijn, maar
ze nemen wel voorzorgsmaat-
regelen. Mijn familie blijft nu

thuis, omdat de universiteit
waarvoor ze werken is gesloten.
Ik ben van plan over zo’n twee
weken naar Mexico te gaan, maar
dan wel naar het noordelijke ge-
deelte.”

Stofmaskers
Alvaro Oceguera Valenzuela is
masterstudent Embedded
Systems en komt oorspronkelijk
uit Queretaro, driehonderd kilo-
meter van Mexico City. Hij laat
weten bezorgd te zijn over zijn
familie en vrienden. “Ik zou
willen dat ik iets kon doen om ze
te helpen. Ik hoop dat dit virus
snel stopt met zich over de hele
wereld te verspreiden. Een week
geleden was niezen in Mexico
nog zo normaal als in Nederland.
Nu denken ze dat je ziek bent.
Van mijn familie begrijp ik dat
stofmaskers overal opduiken. Ik
denk dat dit het leven bemoeilijkt
voor Mexicanen. Het is geen fijn
idee dat mensen bang zouden
kunnen zijn om met ons om te
gaan.”/.

Eredoctor Samuel Stupp (rechts) na het ontvangen van het eredoctoraat. 

Links van hem rector Hans van Duijn. Foto’s: Bart van Overbeeke
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De week van/Berry

Zijn diepbruine ogen verraden
niet wat hij de afgelopen jaren
heeft meegemaakt. En dat is heel
wat: vluchten uit Irak, drie jaar
wachten op een verblijfsvergun-
ning, zijn vrouw jaren niet zien,
werk zoeken, Nederlands leren,
studeren… Toch lijkt Baker er
niet onder gebukt te gaan. Die
bruine ogen stralen nog altijd
een hoop levenslust uit.
Baker Raheem vluchtte, toen 27
jaar oud, in 1998 vanuit Irak
naar Nederland. “Ik was mijn
leven niet meer zeker”, is alles

wat hij erover kwijt wil. Dat hij
in Nederland kwam, is puur
toeval. Een smokkelaar hielp
hem (‘voor een hoop geld’) via
Iran en Turkije naar Nederland.
Deels ging de tocht per vracht-
wagen, deels te voet.
Nederland was totaal onbekend
terrein voor hem. “Ik had alleen
over de koeien en over Philips
gehoord.” Het lange wachten op
een verblijfsvergunning breekt
dan aan. “Ik wilde graag van
alles doen, zat vol met energie,
maar kon weinig. Frustrerend.” 
Baker zit niet bij de pakken neer
en stort zich op het Nederlands.
Met het woordenboek in de hand
en met hulp van een Friese
familie, komt hij een heel eind.
“Zij hebben me echt heel goed
geholpen.” Na drie jaar krijgt hij
dan toch zijn verblijfsvergun-
ning. Baker vertrekt uit het asiel-
zoekerscentrum in Friesland en
huurt een huis in Eindhoven. Al
die tijd heeft hij zijn Irakese

vrouw niet gezien. “We belden
heel soms, maar verder hadden
we weinig contact.” Vier jaar na
zijn vlucht uit Irak kan hij zijn
vrouw dan toch laten overkomen
en worden de twee herenigd.
Op werkgebied gaat het gestaag
vooruit. Baker krijgt een stage op
het gebied van bodemonderzoek
bij de gemeente Venlo. In Irak
had hij de opleiding geologie
voltooid. Helaas zit een vaste
baan bij de gemeente er niet in.
Daarna krijgt hij interessante
opdrachten via een detachering-
bureau, tot er een tijd geen op-
drachten meer zijn. De Koerd
besluit het heft in eigen hand te
nemen en gooit het over een
geheel andere boeg. “In Neder-
land is er weinig werk op het
gebied van bodemonderzoek. Ik
moest een andere richting
bedenken. Ik kwam uit op de ict,
dat vond ik interessant.” Die
jaren zoeken naar werk waren
soms zwaar. “Ik moest mezelf

steeds weer opladen.”
Via een werkgelegenheids-
project bij Philips Medical
Systems doet hij ict-ervaring op.
Daarna helpt een bureau hem
aan werk aan de TU/e. “Ik kreeg
na een jaar een vast contract.
Ronald Waterham (hoofd Dienst
ICT, red.) heeft de deur voor me
opengezet en me uitgedaagd te
laten zien wat ik kan.” 
Om zich verder te ontwikkelen,
pakt Baker september 2008 de
deeltijdstudie Bedrijfskundige
Informatica op. “Het kost
energie om veertig uur te
werken, te studeren en een
gezin met twee kinderen te
hebben.” Hij is desalniettemin
tevreden over het leven dat hij
hier heeft opgebouwd. Maar, het
blijft wennen, aan de taal en aan
de gewoontes. “De cultuurver-
schillen zijn groot. Ik moest bij-
voorbeeld op het werk wennen
aan het zelfstandig werken. In
Irak heb je een baas die je vertelt

wat er moet gebeuren. Hier zoek
je veel zelf uit.” Een ander voor-
beeld: “Wij Koerden zijn emo-
tioneler. We hebben vaak een
hechtere familieband. Tijdens
de integratiecursus werd bij-
voorbeeld gesproken over een
zoon die zijn moeder in het
bejaardentehuis maar eens in de
paar maanden opzocht. Dat kán
toch niet. Je moeder heeft zoveel
voor je gedaan, dan is het een
kleine moeite om iets terug te
doen.” 
Hoewel hij het goed naar zijn
zin heeft in Nederland, blijft het
verlangen naar een land met zijn
‘volkgenoten’, zoals hij het zelf
noemt. “Ik blijf dromen van een
land voor Koerden. Wij hebben
een heel andere cultuur dan
sommige Arabieren. Je kunt het
misschien vergelijken met
Nederlanders en Grieken. Die
hebben totaal verschillende
gewoontes, zoals wij die ook
hebben.”/.

Interview: Judith van Gaal
Foto: Bart van Overbeeke

Noem je hem Irakees, dan kijkt
hij vreemd op. Baker Raheem
(39) is boven alles Koerd. In
1998 vluchtte hij uit Irak en

sinds drie jaar werkt hij als ict-
medewerker aan de TU/e. “Ik
leer nog dagelijks bij over de

Nederlandse cultuur.”

“Ik blijf dromen van een land voor Koerden”

Baker Raheem

Berry Kuijpers is student
Werktuigbouwkunde en technical

manager Powertrain van University
Racing Eindhoven (URE) .

MMaaaannddaagg:: Om 09.00 uur begonnen met
meeting met management van URE. 
’s Middags construction briefing gegeven
aan het team en takenlijst van de bouw van
de nieuwe URE05 besproken en uit-
gedeeld. Tussendoor gefabriceerde onder-
delen bij GTD opgehaald, dry sump op
motorproefstand gezet, coating gepland
voor het achterframe en motor testbank
klaargemaakt om morgen te draaien. Om
23.30 uur thuis.

DDiinnssddaagg:: Het stalen achterframe klaar-
gemaakt om donderdag naar de coater te
kunnen. Veel hulp gekregen van team-
leden. Linker helft van carbon fiber mono-
coque terug van de autoclaaf en meege-
holpen met lamineren. De carbon
sidepods en bodemplaat zijn ook binnen
en zien er perfect uit. Vergadering over de
komende autopresentatie.

WWooeennssddaagg:: Wekelijkse managementverga-
dering, bouwplanning wordt steeds krap-
per, maar gaat goede kant op. Sponsoring
loopt goed. Laatste hand leggen aan
achterframe. Mal voor het carbonstoeltje
geschuurd en gepolijst. Meegeholpen met
klaarmaken van URE04 voor testdag
morgen. Onverwachts kwam de sponsor
langs. De operations manager was bij een
andere sponsor dus rondleiding door pits
gegeven. ’s Avonds UREvening, beetje
rustig wegens tentamenweek, toch veel
onderdelen van de auto kunnen afmaken.
Om 0.00 uur thuis.

DDoonnddeerrddaagg:: Om 07.30 uur achterframe
naar de coater gebracht. Geholpen om
monocoque en mal stoeltje weg te sturen.
Vandaag twaalf uur autoclaaftijd gekregen.
Even bij testterrein kijken, coureurs rijden
goede tijden. ‘s Middags achterframe weer
opgehaald en passing gecontroleerd na
behandeling. Om 21.30 uur naar huis.

VVrriijjddaagg:: Korte ochtendmeeting. Bouw-
planning geüpdatet. Teamleden ingepland

voor de bouw.
Moeilijke week
met tentamens
en Koningin-
nedag.
Onderdelen
terug op
achterframe
gemonteerd.
Carbon luchtinlaat
geassembleerd en
geflowd. Probleem bij motorproefstand
bekeken, wordt een lastige.

ZZaatteerrddaagg:: Uitgeslapen. Even geholpen met
de laatste lagen carbon voor de monocoque.
Rest van de dag motorproefstand-probleem
verholpen, begonnen met testen dry
sump, motorblok moet volgende week
klaar zijn en in achterframe gezet worden.
Om 19.00 uur naar huis.

ZZoonnddaagg:: Naar WK Superbike in Assen met
vrienden. Mooi weer gehad en extra gedre-
ven om deze zomer te scoren. Vroeg naar
bed voor morgen.
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Ach en Wee

Wisselingen bij Cursor
Een frisse wind waait er momenteel over de Cursor-burelen, met 
een (tijdelijk) komen en gaan van verschillende redactieleden.
Eindredacteur Brigit Span begint vandaag, woensdag 29 april, aan haar
zwanger- en ouderschapsverlof en wordt tot het einde van het jaar
vervangen door redacteur Monique van de Ven. Haar taken worden
vanaf 6 mei waargenomen door Norbine Schalij (werkzaam op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag; bereikbaar op tel. 247 5820 
of n.schalij@tue.nl). 
Redacteur Ivo Jongsma stort zich de komende maanden op de verzelf-
standiging van studentennieuwssite Shift040 en wordt zolang
vervangen door verslaggevers Tjeerd Adema en Frits van Otterdijk.
Eerstgenoemde ging deze week al aan de slag en werkt op maandag en
dinsdag (tel. 247 2741, t.adema@tue.nl); Van Otterdijk start woensdag
6 mei en is bereikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag (tel. 247
2741, f.v.otterdijk@tue.nl).

ID moet Eindhoven helpen in race
World Design Capital 2012
De faculteit Industrial Design
(ID) heeft verschillende pro-
jecten ingediend die Eindhoven
moeten helpen in 2012 ‘World
Design Capital’ te worden. In
Milaan presenteerde de stad
vorige week haar zogeheten
bidbook, met daarin het
beoogde programma voor over
drie jaar, aan de directeur-
generaal van het ministerie van
OCW.

Turijn was het in 2008, Seoel is
het volgend jaar en Eindhoven
hoopt het in 2012 te zijn: World
Design Capital, een initiatief van
de International Council of
Societies of Industrial Design
(waarbij ook de TU/e-faculteit
Industrial Design is aange-
sloten). De stad die zichtbaar uit-
zonderlijke vorderingen op
designvlak heeft gemaakt, mag
de titel voeren en in het bewuste

jaar een uitgebreid programma
verwezenlijken om haar kennis
en ervaringen met andere steden
te delen. 
Met een bidbook met het thema
‘Creating a caring society’ werpt
Eindhoven zich in de strijd. Want
de stad heeft veel te bieden op het
gebied van (gezondheids)zorg,
verklaart Ger Peeters, directeur
van de sector strategie en design
van de gemeente. Aan het
bidbook, een opsomming van
overwegend al gerealiseerde pro-
jecten, hangt een begroting van
ruim 137 miljoen euro.
Ook ID droeg een reeks projecten
aan voor het bidbook, waaronder
de bevallingssimulator die werd
ontwikkeld in samenwerking
met het Máxima Medisch
Centrum, de knoploze afstands-
bediening van afstudeerder Joris
van Gelder en de intelligente led-
lamp van promovendus Philip

Ross. ID-decaan prof.dr.ir. Jeu
Schouten weet overigens niet of
alle projecten van zijn faculteit
ook daadwerkelijk vermeld staan
in het uiteindelijk ingediende
bidbook.

Toepassen
Volgens Schouten is Eindhoven
zeker één van de steden die eruit
springen op de kandidatenlijst.
“We bedrijven design in deze
regio niet alleen als wetenschap,
maar willen dit ook toepassen.
Als de wereld er niets aan heeft,
zijn we niet enthousiast. Dat
maakt ons tot een belangrijke
speler in de designwereld, met
internationaal succes.”
Een jury maakt over drie
maanden de shortlist bekend van
steden die meedingen naar de
titel voor 2012. De winnende stad
wordt in november uitge-
roepen./.

TU/e vergoedt college-
geld topscholieren niet
Het vergoeden van het college-
geld voor topscholieren, wat de
Universiteit van Tilburg wil
doen, is aan de TU/e niet aan
de orde. De TU/e heeft de
650.000 euro die zij en de UvT
vorig jaar ontvingen van de
provincie Noord-Brabant
ingezet voor beurzen voor stu-
denten van buiten de Europese
Economische Ruimte (EER) en
voor het aanstellen van een
liaison officer in Shanghai.

In het Brabants Dagblad en de
Volkskrant werd vorige week de
suggestie gewekt dat ook de TU/e
in lijn met de Universiteit van
Tilburg haar subsidie van de pro-
vincie wil gaan inzetten voor het
werven van topscholieren door
het vergoeden van het college-
geld van deze groep. Volgens
bestuurswoordvoerder Peter van
Dam is dat volstrekt onjuist, want
de TU/e heeft haar subsidie ge-
bruikt voor die zaken waarover in
november vorig jaar al afspraken
waren gemaakt met de provincie.
Dat wil zeggen voor beurzen voor
studenten van buiten de EER en
voor het aanstellen van een vaste
kracht in Shanghai, die in China
op zoek gaat naar topstudenten.  
De Universiteit van Tilburg heeft
besloten haar subsidie anders te

gebruiken. Scholieren kunnen
zich sinds enkele weken in
Tilburg aanmelden voor een
nieuw beurzenprogramma: 
6-vwo’ers met een gemiddelde
van een 7,5 of hoger maken kans
op een beurs waarmee ze twee
jaar gratis kunnen studeren.
Volgens Van Dam moet dat in no-
vember ook al duidelijk zijn
geweest, omdat de provincie bij
de toekenning met beide univer-
siteiten afzonderlijk afspraken
heeft gemaakt over de besteding
van de subsidie. 

Onderwijsminister Ronald
Plasterk heeft zijn afkeur uitge-
sproken over de Tilburgse rege-
ling. Volgens hem is het niet de
bedoeling dat topscholieren
straks gratis kunnen studeren.
Hij gaat de provincie Noord-
Brabant om opheldering vragen.
“Alle studenten moeten via het
collegegeld bijdragen aan hun
opleiding”, zei hij vrijdag 24 april
na afloop van de ministerraad.
“Het provinciefonds waar het col-
legegeld nu uit zou worden
betaald, is daar niet voor
bestemd”. De minister vreest
tevens voor een concurrentieslag
als andere universiteiten en pro-
vincies ook het collegegeld
zouden gaan betalen./.

“Zesde plek Batavierenrace maximaal haalbare”

Eindhoven is afgelopen
weekeinde zesde geworden in
het universiteitsklassement
van de Batavierenrace. Aan
deze competitie, waarvoor de
deelnemende studentsteden
hun beste lopers inzetten,
deden acht teams mee. De
estafetteloop werd zaterdag
voor de derde keer op rij
gewonnen door Groningen.

De 37ste Batavierenrace telde
ruim achtduizend deelnemers
verdeeld over honderden teams.
De sportievelingen legden, uitge-
smeerd over een twintigtal
dames- en herenetappes, zo’n
honderdtachtig kilometer af van
Nijmegen naar de eindstreep in
Enschede. 
Aan de universiteitscompetitie
van de race deden dit jaar slechts
acht instellingen mee. Tilburg en

Maastricht trokken zich terug
wegens onvoldoende lopers, de
TU Delft mocht niet meedoen
omdat de instelling op dit
moment geen sportraad heeft en
de twee Amsterdamse universi-
teiten waren gediskwalificeerd
wegens het te laat insturen van de
formulieren waaruit blijkt dat
studenten loopgerechtigd zijn.
Het combinatieteam van de
Groningse universiteit en hoge-
school deed 10 uur en 35 minuten
over de loop en won hiermee
opnieuw het universiteitsklas-
sement. Eindhoven was een klein
uur langer onderweg, ondanks
de records die lopers Ruth van
der Meijden en Nard van der
Sanden (TU/e-student Werktuig-
bouwkunde) op hun etappes
wisten te boeken. Fontys-
studente Van der Meijden, die net
voor de finish met een champag-

nedouche werd onthaald, was
met een gemiddelde snelheid van
17,12 kilometer per uur de snelste
van alle vrouwelijke deelnemers
aan de race.
Volgens Marjon van Ginneken
van atletiekvereniging Asterix,
die de Eindhovense deelname
aan de Batavierenrace mede or-
ganiseerde, moeten de TU/e en
Fontys berusten in hun zesde
plek. “Als je realistisch bent, was
het met dit team het maximaal
haalbare. Veel andere teams
hebben niet één topper zoals
Ruth, maar wel tien semiprofes-
sionele lopers die minstens drie
keer per week trainen.”
In het algemeen klassement
eindigde het zogenoemde ‘pres-
tatieteam’ van studievereniging
Industria het hoogst van de
twintig Eindhovense teams: op
de 26ste plaats./.

Ruth van der Meijden aan het einde van haar etappe. Foto: Gijs van Ouwerkerk

Tentamens sneller nagekeken in eerste jaar
Wanneer komend collegejaar het
bindend studieadvies wordt in-
gevoerd, zal dit ook gevolgen
hebben voor de tijd die docenten
ter beschikking staat voor het na-
kijken van tentamens. Rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn
maakte vorige week bekend dat
de nakijktijd in het eerste jaar

wordt teruggebracht van drie
naar twee weken. Wat de conse-
quenties zijn voor docenten die
zich niet aan de nieuwe afspraak
houden, is nog niet bekend.
Volgens beleidsmedewerker mr.
Ben Donders wordt de regeling
echter niet zomaar ingevoerd, en
zullen docenten die de afge-

sproken twee weken over-
schrijden er zeker op aange-
sproken worden. Of er ook nog
andere strafmaatregelen aan ver-
bonden worden, gaat volgens
Donders pas blijken wanneer de
regeling vanaf september van
kracht wordt./.
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Project voor betere
promotiekansen
DDrriiee  ffaaccuulltteeiitteenn  vvaann  ddee  TTUU  DDeellfftt  bbeeggiinnnneenn  vvaannaaff  vvoollggeenndd

ssttuuddiieejjaaaarr  mmeett  eeeenn  pprroojjeecctt  ddaatt  ddee  aaaannsslluuiittiinngg  ttuusssseenn

mmaasstteerr  eenn  pprroommoottiiee--oonnddeerrzzooeekk  iinn  ssooeeppeelleerree  bbaanneenn  mmooeett

lleeiiddeenn..  DDee  zzooggeehheetteenn  GGrraadduuaattee  SScchhooooll  mmooeett  mmaasstteerrssttuu--

ddeenntteenn  bbeetteerr  vvoooorrbbeerreeiiddeenn  oopp  eeeenn  eevveennttuueellee  wweetteennsscchhaapp--

ppeelliijjkkee  llooooppbbaaaann  eenn  hhuunn  kkaannsseenn  oopp  pprroommoottiiee  vveerrggrrootteenn..  

DDee  mmaasstteerrss  aaaann  ddee  ddrriiee  ffaaccuulltteeiitteenn  wwoorrddeenn  ggeesspplliittsstt  iinn  eeeenn

nnoorrmmaaaall  mmaasstteerrttrraajjeecctt  eenn  eeeenn  ttrraaccéé  ddaatt  aallss  aaaannlloooopp  ddiieenntt

oopp  eeeenn  mmooggeelliijjkkee  pprroommoottiiee..  SSttuuddeenntteenn  lleerreenn  ddaaaarriinn  oonnddeerr

mmeeeerr  bbiibblliiootthheeeekkoonnddeerrzzooeekk,,  mmeetthhooddoollooggiiee,,  oonnddeerrzzooeekkss--

eetthhiieekk  eenn  iinnzziicchhtt  iinn  pprroojjeeccttmmaannaaggeemmeenntt..  ZZiijj  ddooeenn  iinn  kkaaddeerr

vvaann  hheett  nniieeuuwwee  pprroojjeecctt  eeeenn  ssoooorrtt  vvoooorrbbeerreeiiddeenndd  pprroommoottiiee--

oonnddeerrzzooeekk,,  ddaatt  wwoorrddtt  ggeettooeettsstt  ddoooorr  eeeenn  ssppeecciiaallee  ccoommmmiiss--

ssiiee..  OOpp  ddiiee  mmaanniieerr  wwiill  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  nnaaggaaaann  ooff  pprroommoo--

vveerreenn  iieettss  vvoooorr  ddee  ssttuuddeenntteenn  iiss..  DDoocceenntteenn  kkuunnnneenn  ddaaaarroopp

ooookk  ddee  oonnddeerrzzooeekkssttaalleenntteenn  uuiitt  ddee  mmaasstteerrggrrooeeppeenn  ssiiggnnaa--

lleerreenn  eenn  eexxttrraa  bbeeggeelleeiiddeenn..  DDee  TTUU  DDeellfftt  wwiill  ddaatt  ddee  GGrraadduuaattee

SScchhooooll  bbiinnnneenn  eennkkeellee  jjaarreenn  aaaann  aallllee  ffaaccuulltteeiitteenn  wwoorrddtt

iinnggeevvooeerrdd..

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Zorg over invloed 
industrie op onderzoek
DDee  iinnvvllooeedd  vvaann  ddee  ffaarrmmaacceeuuttiisscchhee  iinndduussttrriiee  oopp  wweetteenn--

sscchhaappppeelliijjkk  oonnddeerrzzooeekk  iiss  ttee  ggrroooott..  DDaatt  hheeeefftt  KKNNAAWW--

pprreessiiddeenntt  RRoobbbbeerrtt  DDiijjkkggrraaaaff  ggeezzeeggdd  ttiijjddeennss  eeeenn  ggeesspprreekk

mmeett  ssttuuddeenntteenn,,  oonnddeerrzzooeekkeerrss  eenn  bbeessttuuuurrddeerrss  aaaann  ddee  RRiijjkkss--

uunniivveerrssiitteeiitt  GGrroonniinnggeenn..  DDee  pprreesseess  sspprraakk  zziijjnn  zzoorrgg  uuiitt  oovveerr

ddee  mmaattee  wwaaaarriinn  ddee  bbèèttaammeeddiisscchhee  wweetteennsscchhaapp  iiss  vveerrssttrreenn--

ggeelldd  mmeett  ddee  ffaarrmmaacceeuuttiisscchhee  iinndduussttrriiee..  ““WWee  zziijjnn  kkwweettssbbaaaarr

eenn  mmooeetteenn  eerr  mmeeeerr  aaaann  ddooeenn..  HHeett  iiss  vveerroonnttrruusstteenndd  ddaatt  ddee

mmeeddiisscchhee  ccoorryyffeeeeëënn  zzeellff  nniieett  wwiilllleenn  eerrkkeennnneenn  ddaatt  eerr  iieettss

aaaann  ddee  hhaanndd  iiss..””  DDiijjkkggrraaaaff  vviinnddtt  ddaatt  aallllee  wweetteennsscchhaapp--

ppeelliijjkkee  oonnddeerrzzooeekkrreessuullttaatteenn  ddiiee  vvoooorrttvvllooeeiieenn  uuiitt  bbeeddrriijjffss--

iinnvveesstteerriinnggeenn  ddaaaarroomm  mmooeetteenn  wwoorrddeenn  ggeeppuubblliicceeeerrdd..

Resource - Wageningen Universiteit

Zon schijnt langer en feller 
DDee  zzoonn  sscchhiijjnntt  iinn  oonnss  llaanndd  sstteeeeddss  ffeelllleerr  eenn  llaannggeerr..  DDaatt

bblliijjkktt  uuiitt  ggeeggeevveennss  vvaann  hheett  wweeeerrssttaattiioonn  vvaann  ddee  WWaaggee--

nniinnggeenn  UUnniivveerrssiitteeiitt..  WWaaggeenniinnggssee  mmeetteeoorroollooggeenn  ttrrookkkkeenn

ddiiee  ccoonncclluussiiee  oopp  bbaassiiss  vvaann  eeeenn  vveerrzzaammeelliinngg  mmeeeettggeeggeevveennss

ddiiee  bbeeggoonn  iinn  11992288..  VVoollggeennss  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  sscchhiijjnntt  ddee

zzoonn  eellkkee  ddaagg  eeeenn  uuuurr  llaannggeerr  ddaann  zzoo’’nn  ttaacchhttiigg  jjaaaarr  ggeelleeddeenn..

DDee  zzoonn  ssttrraaaalltt  nnuu  441122  uurreenn  ppeerr  jjaaaarr  mmeeeerr  ddaann  iinn  11992288..

DDaaaarrnnaaaasstt  iiss  ddee  iinntteennssiitteeiitt  vvaann  ddee  zzoonnnneessttrraalliinngg  ggeemmiidd--

ddeelldd  ppeerr  ttiieenn  jjaaaarr  mmeett  ttwweeee  pprroocceenntt  ttooeeggeennoommeenn..  DDaaaarrddoooorr

kkrriijjggtt  eellkkee  vviieerrkkaannttee  mmeetteerr  aaaarrddooppppeerrvvllaakk  nnuu  aacchhttttiieenn  wwaatttt

mmeeeerr  eenneerrggiiee  ddaann  vvrrooeeggeerr..  DDee  WWaaggeenniinnggssee  wweetteennsscchhaapp--

ppeerrss  eenn  hhuunn  ccoolllleeggaa’’ss  iinn  aannddeerree  wweesstteerrssee  llaannddeenn  hheebbbbeenn

nnoogg  ggeeeenn  wwaatteerrddiicchhttee  vveerrkkllaarriinngg  vvoooorr  ddee  ttooeennaammeess..  ZZiijj

zziieenn  wweell  ddaatt  ddee  zzoonn  vvaakkeerr  sscchhiijjnntt  oommddaatt  eerr  mmiinnddeerr  bbeewwooll--

kkiinngg  iiss..  MMaaaarr  wwaaaarroomm  ddaatt  iiss,,  wweetteenn  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  nniieett

pprreecciieess..  DDee  vveerrsscchhiilllleenn  iinn  ffeellhheeiidd  eenn  dduuuurr  hheebbbbeenn  zziicchh

aalllleeeenn  vvoollttrrookkkkeenn  ttiijjddeennss  ddee  zzoommeerrss  eenn  lleenntteess..  IInn  CChhiinnaa,,

IInnddiiaa  eenn  ddee  AAffrriikkaaaannssee  llaannddeenn  iiss  ddee  iinntteennssiitteeiitt  vvaann  ddee

zzoonnnneessttrraalliinngg  jjuuiisstt  aaffggeennoommeenn..  LLuucchhttvveerrvvuuiilliinngg  iiss  ddaaaarr  ddee

oooorrzzaaaakk  vvaann,,  aalldduuss  ddee  mmeetteeoorroollooggeenn..

Folia - Universiteit van Amsterdam

Zwanger van gewassen sperma
GGeezzoonnddee  vvrroouuwweenn  mmeett  eeeenn  sseerrooppoossiittiieevvee  ppaarrttnneerr  kkuunnnneenn

vveeiilliigg  zzwwaannggeerr  wwoorrddeenn  aallss  hheett  ssppeerrmmaa  ‘‘ggeewwaasssseenn’’  wwoorrddtt,,

zzoo  sscchhrriijjfftt  FFoolliiaa..  DDiitt  hhoouuddtt  iinn  ddaatt  zzaaaaddcceelllleenn  wwoorrddeenn

ggeesscchheeiiddeenn  vvaann  hheett  ppllaassmmaa..  HHeett  hhiivv--vviirruuss  zziitt  nnaammeelliijjkk

aalllleeeenn  iinn  hheett  zzaaaaddvvoocchhtt..  ‘‘SSppeerrmmaawwaasssseenn’’  wwoorrddtt  aall  jjaarreenn  iinn

zziieekkeennhhuuiizzeenn  ttooeeggeeppaasstt..  UUvvAA--pprroommoovveennddaa  LLiieessbbeetthh  vvaann

LLeeeeuuwweenn  wwiillddee  wweetteenn  ooff  sseerrooppoossiittiieevvee  mmaannnneenn  wweell

vvrruucchhttbbaaaarr  zziijjnn..  HHeett  ssppeerrmmaawwaasssseenn  eelliimmiinneeeerrtt  nnaammeelliijjkk

ooookk  eeeenn  hheellee  hhoooopp  ggooeeddee  zzaaaaddcceelllleenn..  BBoovveennddiieenn  nneemmeenn

sseerrooppoossiittiieevveenn  ddee  nnooddiiggee  aaiiddss--rreemmmmeerrss  iinn,,  ddiiee  nnaaddeelliiggee

ggeevvoollggeenn  kkuunnnneenn  hheebbbbeenn  vvoooorr  ddee  zzaaaaddkkwwaalliitteeiitt..  UUiitt  hheett

oonnddeerrzzooeekk  vvaann  ddee  pprroommoovveennddaa  iiss  ggeebblleekkeenn  ddaatt  ddee  bbeewweeeegg--

lliijjkkhheeiidd  vvaann  ddee  ssppeerrmmaacceelllleenn  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  vveerrmmiinnddeerrtt  nnaa

mmeeddiiccaattiiee..  DDiiee  aaffnnaammee  aaaann  aaccttiivviitteeiitt  vvaann  ddee  zzaaaaddcceelllleenn

lleeiiddtt  ttoott  vveerrmmiinnddeerrddee  vvrruucchhttbbaaaarrhheeiidd..

Volgende week
geen Cursor
In verband met Koninginne- en
Bevrijdingsdag verschijnt Cursor niet
op donderdag 7 mei. Op donderdag 14
mei ligt nummer 30 in de bakken.

VU-professor gezocht
voor drievoudige
moord
Professor George Zinkhan van de
Vrije Universiteit en de Universiteit
van Georgia wordt gezocht voor de
moord op zijn vrouw en twee mannen
op zaterdag 25 april. De Amerikaan
werkt één à twee maanden per jaar
aan de VU. De VU heeft de man op
staande voet ontslagen. “Wij kunnen
slechts gissen naar de motieven van
de heer Zinkhan, die wij kennen als
een rustige en begenadigde onder-
zoeker.” De slachtoffers waren leden
van een toneelvereniging, meldt de
Washington Post. De professor is nog
niet gevonden, aldus CNN.(HOP)

Opnieuw prijs voor
slimme fundering
TU/e-alumni Gijs Schalkwijk en Joost
Huijgen, die met hun bedrijfje B-
Invented sinds dit jaar een vernieu-
wende funderingsmethode voor
woningbouw -B-Smart- aan de man
proberen te brengen, hebben met hun
businessplan bij de Philips Inno-
vation Awards in Rotterdam de duur-
zaamheidprijs (tweeduizend euro)
gewonnen. Eind januari ontvingen de
voormalige Bouwkundestudenten ook
al de Innovation Award op het jaar-
congres Sustainability. 

Eervolle vermelding
Bouwkundestudenten
Bouwkundestudenten Doris de Bruijn
en Sean Vos hebben 22 april met een
eervolle vermelding de tweede plaats
gehaald in een wedstrijd op het gebied
van duurzaam bouwen. De Gouden
Kikker is een prijs voor innovatieve
ideeën en projecten voor duurzaam
bouwen van Smitshoek Melles &

Partners. De Bruijn en Vos behaalden
de tweede plek met hun afstudeer-
onderzoek Slim Renoveren. Zij ont-
wikkelden een methode waarmee
naoorlogse rijtjeswoningen naar
eigen zeggen beter en efficiënter
kunnen worden geïsoleerd. De twee
zijn van plan een bedrijf op te richten
om hun plan gestalte te geven. Zie
www.slimrenoveren.nl.

Tweede prijs KOers
in bouwwedstrijd
KOers, de studievereniging van de
masteropleiding constructief ont-
werpen van Bouwkunde, is afgelopen
weekend tweede geworden bij een
bouwwedstrijd. De Martens bouw-
wedstrijd werd vrijdag 24 en zaterdag
25 april in Oosterhout gehouden. De
deelnemers moesten bruggen
bouwen die in de finale werden getest
op belasting. In totaal deden er zes
teams aan de finale mee. Het team
van de TU Delft ging er met de eerste
prijs vandoor. 

Masteropleidingen alle Europese landen
verenigd in één website
Om een grensover-
schrijdend en gestruc-
tureerd overzicht te
geven van de meeste
masteropleidingen in
Europa is de website
www.mastersportal.eu
opgericht. Op dit moment
staat daar informatie op
over meer dan 10.000 op-
leidingen van 400 univer-
siteiten in 33 landen.

“Tot voor kort moesten stu-
denten die zich interna-
tionaal willen oriënteren
op hun masteropleiding
zich een weg banen door
een doolhof aan informa-
tiebronnen”, zegt Edwin
van Rest, TU/e-alumnus
Technische Bedrijfskunde
en een van de initiatief-
nemers van de site. “Ik was
al bezig met een site over

masters vanuit de interna-
tionale studievereniging
ESTIEM. We zagen de
ontwikkelingen van het
Bolognaproces waarin
Europese overheden zich
ten doel stellen de interna-
tionale mobiliteit van stu-
denten te verhogen. Een
multicultureel opgeleide
Europese beroepsbevol-
king kan de wereldwijde
concurrentiepositie ver-
sterken, is de gedachte. Dat
maakte volgens mij een
informatiekanaal dat alle
disciplines behelst en tege-
lijk verder kijkt dan natio-
naal niveau, tot noodzaak.”
Je kunt in het buitenland
onder meer een master
Hydropower volgen aan
the School for Renewable
Energy Science in Akureyri
in IJsland. In Litouwen

wordt de master Clothing
and Polymer Products
Engineering aangeboden
en in Italië kun je je specia-
liseren in Car Design. Deze
voorbeelden zijn met
enkele muisklikken op
MastersPortal te vinden.
“Studenten hoeven niet
meer alle websites van uni-
versiteiten die zij toevallig
kennen, of de talloze natio-
nale sites door te ploegen”,
noemt Van Rest als
grootste voordeel. “Daar-
naast hebben vele studen-
ten geen idee van hun
mogelijkheden in het
buitenland en lopen daar-
door een fantastische erva-
ring mis. Masters-Portal
heeft als doel deze bewust-
wording te vergroten”.
Studenten hoeven geen
inschrijfgeld te betalen.

Met steun van de Europese
unie en advertentiegeld
van de universiteiten is de
site rendabel. Steeds meer
studenten willen en kun-
nen een internationale
masteropleiding volgen.
De Europese Commissie,
nationale overheden, en
universiteiten stellen vaker
beurzen beschikbaar. 

Sinds 2007 is de
Nederlandse studiebeurs
een rugzakbeurs. “Dat wil
zeggen dat je je geld mag
besteden in heel Europa.
Op de site kun je onder
andere zien hoeveel
Annual Tuition Fee de ver-
schillende opleidingen
vragen. Dat verschilt nogal
per instelling.”/.

TU/e-voetbalrobots derde op EK
Het robotvoetbalteam Tech
United van de TU/e heeft
tijdens de RoboCup
German Open 2009, het
officieuze EK, de bronzen
medaille veroverd. Tech
United moest daarmee
afstand doen van de
Europese titel die het team
het afgelopen jaar mocht
dragen. 
Wel plaatsten de
Eindhovenaren zich met
hun derde plek voor de
wereldkampioenschappen
in het Oostenrijkste Graz,
vanaf 29 juni. 
Tech United behaalde de
derde plek na haar 2-0 zege

op Carpe Noctem, het team
van de Universiteit van
Kassel. Daarmee sloten de
Eindhovenaren hun EK-
deelname naar eigen
zeggen af met ‘een mooie,
verdiende overwinning’.
In de finale in de Middle-
Size League, waarin ook de
TU/e vorige week uit-
kwam, werd gestreden
door de universitei-
tenteams uit Stuttgart en
Osnabrück. RFC Stuttgart,
die een dag eerder voor
Tech United ook al te sterk
was gebleken, won de eind-
strijd met een over-
tuigende 4-0./. Foto: Tech United

Mozart op piano bij wiskundesymposium
De aftrap van het
Nederlandse wiskunde-
cluster STAR (Stochastics,
Theoretical and Applied
Research) wordt op vrijdag
15 mei gevierd met een
symposium, georga-
niseerd door STAR-coör-
dinator EURANDOM, het
op de TU/e-campus

gevestigde instituut voor
stochastiek, statistiek en
kansrekening. 
De pauzes van het sym-
posium worden opge-
vrolijkt met het spelen van
Mozarts Musikalisches
Würfelspiel op piano,
waarbij de keuze van de
muziekstukken -geheel in

stijl- ter plekke door de
gasten wordt bepaald
middels het gooien van
dobbelstenen.
STAR is opgericht om de
samenwerking tussen
Nederlandse onderzoekers
in de stochastiek te bevor-
deren en hen interna-
tionaal beter op de kaart te

zetten. Ook gaat STAR zich
bezighouden met het
onderwijs aan master-
studenten en promo-
vendi./.
Kijk voor meer informatie op

http://www.eurandom.nl/

CLUSTER/programme150509.htm.



De workshops voor ID- en
Bouwkundestudenten
startten met een documen-
taire over het leven en werk
van Tajiri. Tajiri, geboren in
Amerika, werd na de
Japanse aanval op Pearl
Harbor in 1942, net als
honderdtwintigduizend
andere Japans-Amerikanen,
in een kamp geïnterneerd
omdat hij een potentiële
Japanse spion zou zijn.
Tajiri werd vrijwilliger in
een speciale eenheid van
het Amerikaanse leger.
Omdat de discriminatie

van Japans-Amerikanen voortduurde na
de oorlog, emigreerde hij. Via Parijs
vestigt hij zich met zijn Nederlandse
vrouw Ferdi in 1962 in Baarlo, Limburg.
In veel (vroege) kunstwerken komt de
oorlog terug, vooral in ‘Warriors,
Guerriers, Krijgers en Wachters’, het
begin van een lange internationale
carrière. De TU/e heeft een werk van hem
in bezit: ‘Seed no. 4’ dat centraal staat op
de Dag van de Kunst.
Na de documentaire kozen Industrial
Design-studenten drie begrippen die hun
eigen leven typeren en maakten een per-
soonlijk ontwerp van was. De ID-studen-
ten werkten zeven weken aan dit project,
onder leiding van docent/schilder Frans
Franssen.
De Bouwkundestudenten gingen meteen
aan de slag met een ontwerp. Ze hadden
zo’n drie maanden de tijd, onder leiding
van docent/architect/kunstenaar Ralph
Brodrück.

Realisme
Jeroen Paijmans, eerstejaars ID: “Het
sprak me aan dat Tajiri kunstwerken
maakte die gebaseerd zijn op ervaringen
in de oorlog. Ik koos de begrippen vrij-
heid (ik waardeer het om eigen keuzes te
maken), vreugde (ik sta positief in het
leven, houd wel van een feestje) en rea-

liteit (die moet je niet uit het oog verlie-
zen, bovendien houd ik van realistische
kunstwerken). Die begrippen heb ik
realistisch vormgegeven. Eerst met een
uitbundige feestganger en een gevleugeld
potje bier. Franssen adviseerde me om
iets te maken wat het begrip niet alleen
illustreert. Dat werd een voorovergebogen
figuur waarin ik het tegenovergestelde
laat zien. Het laatste wasmodel is een
opgestoken duim.” 

Teun Vinken, tweedejaars ID: “Tajiri
kende ik niet, maar zijn oudere, gecon-
strueerde beelden spraken me erg aan.
Mijn begrippen waren: rauw (ik houd van
onafgewerkte, pure dingen), chaos en
experiment, omdat ik nu eens niet alles
van tevoren wil beredeneren. Ik begon
met het midden omdat ik graag iets
abstracts wilde maken. Dat was nog te
statisch, ik wilde ook graag iets met
mechanica. Daarna ben ik gewoon begon-
nen met het zagen van de gaten in het
hout en heb het motortje gemonteerd. De
spiegeltjes betrekken de omgeving erbij
en versterken de chaos. De knoopjes in de
elastiekjes, die de tandwielen verbinden,
laat ik zitten; het geeft een vertraging en
een onregelmatig ritme in de beweging.
Misschien giet ik het middengedeelte nog
in aluminium en komt er nog een spiegel
omheen, om het nog chaotischer maken.” 
Johanna van Warners, eerstejaars master-
studente architectonisch ontwerpen: “De
documentaire was heel verhelderend. Met

zijn kunstwerken heeft Tajiri zijn ervarin-
gen uit het kamp en de oorlog verwerkt.
Ik begon met gehard glas. Dat brak in
stukken, maar bleef één geheel, met veel
breuklijnen, een mooi symbool. De docu-
mentaire riep herinneringen op uit mijn
eigen verleden, aan een familielid dat
voor de trein is gesprongen. Ik was vooral
geïntrigeerd door het moment waarop je
nog kunt kiezen. Iemand stelde: “Als je
die trein aan ziet komen, wil je toch weg-
springen?” En iemand anders: “Maar je
gaat er niet met je gezicht naartoe staan?”
Misschien had zij helemaal geen keuze.
Net zoals Tajiri alleen door in het leger te
gaan uit het kamp kon komen. Toch bleef
het idee van het moment in mijn hoofd
hangen. Ik heb thuis een opstelling
gemaakt met een speelgoedtrein en, op
de grond liggend, foto’s gemaakt van een
trein die steeds dichterbij
komt, om dat moment te
vangen. De foto’s roepen
een dreigend beeld op en
de vraag ‘Wanneer heb je
nog een keuze?’ Ik wil er
nog een zeefdruk van
maken op spiegelend
papier zodat je je gezicht
ziet in de foto’s.”

Shahied
Azee Taher en Ali
Ramezani studeren beide
Constructief Ontwerpen.
Ramezani: “We kenden

Tajiri niet, maar zijn levensverhaal sprak
ons zeer aan, we zijn allebei vluchteling.
Ik heb in de Iran-Irak oorlog gevochten.”
Taher: “Ik woonde als Koerd in Irak en
onze hele familie is gevlucht omdat we
daar niet veilig waren. De documentaire
herinnerde ons daar weer aan.”
Ramezani: We hebben ons verder
georiënteerd en zijn ook in Venlo gaan
kijken bij de zes meter hoge gietijzeren
Wachters van Tajiri. Bij een sloperij
vonden we verwrongen artikelen uit een
oude badkamer, voor ons een symbool
van vrede en huiselijkheid. Daaruit ont-
stond dit beeld: ‘Shahied’, het Arabische
woord voor gesneuveld.” Taher: “Mis-
schien kunnen we het in brons gieten.
Met de uniforme kleur wordt het dan een
abstracte soldaat, zonder identiteit.” 
Ze maakten samen ook een begeleidend
gedicht: ‘Met geweld is alles kapot-
gemaakt / En heeft mij diep in mijn ziel
geraakt / In mijn droom zie ik het al voor
me / Alle verdriet is nu voorbij / En
eindelijk ben ik weer vrij.”/.
De Dag van de Kunst van de TU/e is op woensdag 27

mei. Dan zijn de tentoonstelling van werk van de

studenten, de documentaire over Tajiri en teke-

ningen van het werk van de kunstenaar te zien in

Plaza Vertigo vanaf 16.00 uur. Te zien tot en met 26

juni.
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‘Seed no. 4’ van Tajiri centraal op TU/e Dag van de Kunst

Studenten laten ziel en zaligheid
zien in persoonlijke ontwerpen

Dag van de Kunst/Gerard Verhoogt
Op de Dag van de Kunst 2009 van de TU/e -op woensdag 27
mei- staat het werk ‘Seed no. 4’ van Shinkichi Tajiri centraal.
Er wordt die dag een boek over de onlangs overleden Tajiri

gepresenteerd. Daarnaast zijn een tentoonstelling, een
documentaire en de resultaten van workshops met studenten

Industrial Design en Bouwkunde te zien in Vertigo Plaza.

Werk van Teun Vinken. Foto: Bart van Overbeeke Werk van Jeroen Paijmans. Foto: Bart van Overbeeke

‘Shahied’ van Azee Taher en Ali Ramezani.Werk van Johanna van Warners.

‘Seed no. 4’.
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Slimme kast laat licht schijnen over 

Een wasmachine die herkent hoeveel was
er in de trommel zit en daarop zijn water-
verbruik afstemt: een knap product in de
ogen van velen, maar universitair docent
dr.ir. Emilia Barakova (groep Designed
Intelligence) is er niet erg van onder de
indruk. Écht intelligente producten, die
reageren op, leren van en zich aanpassen
aan hun gebruikers, zijn er volgens haar
nauwelijks. Dr.ir. Philip Ross (Designing
Quality in Interaction): “Bij ID streven we
nadrukkelijk naar intelligentie die ook
van invloed is tijdens het gebruik van een
product.”
Ross en Barakova waren de supervisors
van het project waarbinnen masterstu-
denten Martijn ten Bhömer en Kirstin

van der Aalst zich bogen over de ontwik-
keling van een intelligente kast. Daarmee
borduurden ze voort op een project aan
de School of Design van de Amerikaanse
Carnegie Mellon University. Ross zette
hier, samen met ID-collega’s prof.dr. Kees
Overbeeke en ir. Sietske Klooster, een
college op over het ontwerpen van het
gedrag van producten en wat je hiermee
als ontwerper wilt bereiken. “Eén groep
Amerikaanse studenten maakte een kast
met bewegend licht dat reageert op de ge-
bruiker. Een heel mooi voorbeeld van een
systeem dat gedrag vertoont, maar lerend
was het nog niet.”
Voor masterstudent Ten Bhömer was het
een researchproject, voor Van der Aalst

een designproject. Dat neemt niet weg
dat beiden zich over álle aspecten van de
kast en het achterliggende systeem bogen
en dat ontwerpster Van der Aalst zich bij
aanvang bijvoorbeeld in lerende algo-
ritmen verdiepte. Ross benadrukt dat de
vormgeving en interactietechnologie
sowieso niet los van elkaar kunnen
worden gezien: “De fysieke vorm van een
product beïnvloedt de wisselwerking met
de gebruiker.”

Sensoren
Het resultaat van het project is een in-
loopkast, in de vorm van een modulair
systeem met een zestigtal sensoren geïn-
tegreerd in zowel de planken als in de

vloer voor de kast. Deze sensoren regi-
streren de bewegingen van de gebruiker,
in de vorm van aspecten als snelheid,
acceleratie, traject, druk en afstand.
Volgens Barakova en Ross zijn deze para-
meters goed te relateren aan het bewe-
gingsanalysemodel van de Hongaarse
danstheoreticus Rudolf Laban, die zocht
naar de wetten van de natuurlijke
beweging van mensen. Ross: “Zijn
analyse is een manier om bewegingen te
omschrijven en deze te karakteriseren in
kwaliteiten zoals krachtig of licht, haastig
of rustig. We hebben onze kast in feite
geleerd om op dezelfde manier naar
bewegingen te kijken, om categorieën te
maken en zijn gedrag, in de vorm van

Intelligente kast/Monique
van de Ven

Foto/Bart van Overbeeke
Welke sandaaltjes het best bij dat

fleurige zomerjurkje staan, dat zal de
draagster toch echt zélf moeten uit-

vogelen. Want over combinaties,
styling en andere modieuze kwesties

adviseert de intelligente kast, die
binnen Industrial Design werd ont-
wikkeld, niet. Wel analyseert het

meubel -volgens de makers een van
de eerste écht intelligente producten

die aan de faculteit werden ont-
wikkeld- hoe de gebruiker beweegt en

het aanbod doorzoekt, om daar met
passende verlichting op in te spelen.

Beter de levensduur van een gasturbine voorspellen
Gasturbines - bijvoorbeeld in motoren
van straaljagers of in energiecentrales -
zijn fenomenale krachtpatsers die een
hoge belasting aankunnen. Maar
ergens tijdens de rit leggen ze toch het
loodje. Wanneer dat precies gebeurt,
valt nooit exact te voorspellen, daarom
adviseren producenten altijd een veel
kortere draaitijd dan de turbines in feite
aankunnen. Promovendus Tiedo Tinga
ontwikkelde een model waarmee de
levensduur van turbinebladen beter valt
te voorspellen. Hierdoor is het mogelijk
om de effectieve draaitijd aanzienlijk en
veilig te verlengen.

De veiligheidsnorm van de kortere
draaitijd voor gasturbines moet worden
aangehouden door gebruikers zoals ener-
gieproducenten of de Nederlandse
luchtmacht. Defensie wil immers tot
iedere prijs voorkomen dat haar straal-
jagers door motorpech uit de lucht vallen.
Tinga is universitair hoofddocent van de
Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
Voor zijn overstap naar de NLDA werkte
hij tot 2007 bij het Nationaal Lucht- en
Ruimtevaartlaboratorium (NLR). Hij deed
daar al veel opdrachten voor de
luchtmacht. Onder meer ondersteunend
onderzoek voor het onderhoud van defen-
siematerieel. “Ik heb veel gerekend aan
de motor van de F-16.” Niet verwonderlijk
dus dat zijn proefschrift gaat over het mo-
delleren van het gedrag van de materialen
die in gasturbines worden gebruikt. Of
meer specifiek; de turbine rotorbladen die

zijn gemaakt van éénkristallijne nikkel
superlegeringen. Het gaat om oersterk
materiaal dat een temperatuur van 1600
graden Celsius kan weerstaan. Een eigen-
schap die wordt toegeschreven aan de
speciale microstructuur van de legerin-
gen.
Om tot deze kern ter grootte van slechts
enkele nanometers door te dringen, koos
Tinga voor een multiscale-model; ofwel
onderzoek op macro-, meso-, en micro-
niveau. “Multiscale wordt wel meer toe-
gepast, het is alleen nog niet vaak ge-
bruikt voor dit type materialen”, zegt
Tinga. “Macro-onderzoek is vergelijkbaar
met het engineeringniveau waarbij je tur-
binebladen van een motor modelleert. De
reële wereld, zeg maar. Vervolgens gaan
we twee niveaus dieper om het materiaal-
gedrag te beschrijven: het meso-niveau,
waarbij je de vorm van de microstructuur
van de superlegering beschrijft. Of het
van die vierkante blokjes zijn in de uit-
gangssituatie of die langgerekte platen in
gebruikte en gedegradeerde toestand (zie
illustraties, red.). Vervolgens ga je op
microscopisch niveau voor elk van de
twee fasen die in het materiaal zitten -de
blokjes en wat er tussen zit- beschrijven
welke processen de vervorming ver-
oorzaken. Dan praat je over het niveau
van kristalroosters en nanometers.” 
Tinga wilde het effect van die degradatie
op het gedrag van het materiaal model-
leren. Samen met zijn promotor -
prof.dr.ir. Marc Geers van de vakgroep
Mechanics of Materials van de TU/e-

faculteit Werktuigbouwkunde- probeerde
hij eerst het gedrag van het niet-gedegra-
deerde materiaal te voorspellen. Toen dat
model ontwikkeld was, kon hij kijken hoe
het materiaal verandert tijdens gebruik
en welk effect die verandering had.
Vervolgens ontwikkelde Tinga een
rekenmodel dat in de praktijk bruikbaar
was. “Dat is gelukt door een aantal
aannames en versimpelingen aan te
brengen. Een compromis tussen een
goede beschrijving en haalbare reken-
tijden. In tegenstelling tot andere
modellen, die vaak zo rekenintensief zijn

dat je ze voor een klein bepaald stukje
materiaal kunt toepassen, lukt het nu
voor een heel turbineblad.”
Tinga heeft zelf geen experimenteel werk
gedaan, maar deed via het NLR mee aan
een Europees onderzoeksprogramma
waar proeven van andere universiteiten
en een producent van gasturbines be-
schikbaar waren. “Wij hebben daar ons
modelleerwerk ingebracht en mochten op
onze beurt de testresultaten gebruiken.
Zo konden we enerzijds de verschillende
parameters bepalen voor het model en
anderzijds zien of het rekenmodel ook

Martijn ten Bhömer, Emilia Barakova, Philip Ross en Kirstin van der Aalst voor ‘hun’ intelligente kast.

Promovendus Tiedo Tinga.

Foto Peter J. de Vries,

Multimedia NLDA
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Onderzoek in het kort

Typegedrag mogelijk ingezet tegen skimmers
OOnnddeerrzzooeekkeerrss  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  TTiillbbuurrgg  zzeeggggeenn  eeeenn  nniieeuuww  wwaappeenn  ggeevvoonnddeenn  ttee  hheebbbbeenn

iinn  ddee  ssttrriijjdd  tteeggeenn  sskkiimmmmeerrss  ((ccrriimmiinneelleenn  ddiiee  ppiinnppaassggeeggeevveennss  sstteelleenn))..  EEeenn  iinnddiivviidduu  iiss  nnaammee--

lliijjkk  ttee  hheerrkkeennnneenn  aaaann  ddee  mmaanniieerr  wwaaaarroopp  hhiijj  zziijjnn  ppiinnccooddee  iinnttyypptt,,  zzoo  ccllaaiimmeenn  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss..

ZZee  oonnddeerrzzoocchhtteenn  hheett  ttyyppeeggeeddrraagg  vvaann  11..225544  pprrooeeffppeerrssoonneenn,,  ddiiee  ttwwiinnttiigg  kkeeeerr  ddeezzeellffddee  ggeebbrruuii--

kkeerrssnnaaaamm  eenn  wwaacchhttwwoooorrdd  mmooeesstteenn  iinnvvooeerreenn..  AAaann  hhooee  llaanngg  eeeenn  ttooeettss  wwoorrddtt  iinnggeeddrruukktt  eenn  ddee

ttiijjdd  ttuusssseenn  ttwweeee  ttooeettssaaaannssllaaggeenn  bblliijjkk  jjee  ddee  ggeebbrruuiikkeerrss  vveerrrraasssseenndd  ggooeedd  ttee  kkuunnnneenn  hheerrkkeenn--

nneenn..  WWaannnneeeerr  vveerriiffiiccaattiiee  vvaann  ttyyppeeggeeddrraagg  wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt  nnaaaasstt  eeeenn  bbeessttaaaanndd  bbeevveeiilliiggiinnggss--

ssyysstteeeemm,,  vveerrhhooooggtt  ddaatt  ddee  bbeettrroouuwwbbaaaarrhheeiidd  mmeett  8855  pprroocceenntt..  HHiieerrddoooorr  zzoouu  ddee  sscchhaaddee  ddiiee

ddoooorr  sskkiimmmmeerrss  wwoorrddtt  ttooeeggeebbrraacchhtt  mmeett  hheettzzeellffddee  ppeerrcceennttaaggee  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  tteerruugg--

ggeebbrraacchhtt,,  ddeennkkeenn  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss..

Kleinste chip bewijst kracht ASML-machine
IInn  hheett  BBeellggiisscchhee  LLeeuuvveenn  hheebbbbeenn  zzee  eeeenn  wweerrkkeennddee  ggeehheeuuggeenncchhiipp  ggeemmaaaakktt  mmeett  ddeettaaiillss  vvaann

2222  nnaannoommeetteerr..  DDee  kklleeiinnssttee  ddeettaaiillss  oopp  cchhiippss  vvoooorr  ccoonnssuummeenntteenneelleekkttrroonniiccaa  wwaarreenn  ttoott  nnuu  ttooee

4455  nnaannoommeetteerr..  DDee  BBeellggeenn  ggeebbrruuiikktteenn  vvoooorr  ddee  ssuuppeerrkklleeiinnee  cchhiipp  eeeenn  lliitthhooggrraaffiieemmaacchhiinnee  vvaann

AASSMMLL  uuiitt  VVeellddhhoovveenn,,  ggeebbaasseeeerrdd  oopp  eexxttrreeeemm  uullttrraavviioolleett  lliicchhtt  ((EEUUVV))..  DDee  ttoottaallee  ggrroooottttee  vvaann  hheett

ggeehheeuuggeenncciirrccuuiitt  oopp  ddee  nniieeuuwwee  cchhiipp  vvaann  hheett  LLeeuuvveennssee  IInntteerruunniivveerrssiittyy  MMiiccrrooeelleeccttrroonniiccss

CCeennttrree  ((IIMMEECC))  iiss  sslleecchhttss  eeeenn  hhoonnddeerrddmmiilljjooeennssttee  vviieerrkkaannttee  mmiilllliimmeetteerr..  IIMMEECC  ggeebbrruuiikkttee  eeeenn  iinn

22000066  ddoooorr  AASSMMLL  ggeelleevveerrddee  lliitthhooggrraaffiieemmaacchhiinnee  ddiiee  wweerrkktt  mmeett  lliicchhtt  mmeett  eeeenn  ggoollfflleennggttee  vvaann

1133,,55  nnaannoommeetteerr..  LLiicchhtt  mmeett  ddeezzee  ggoollfflleennggttee  wwoorrddtt  ggeeaabbssoorrbbeeeerrdd  ddoooorr  vvrriijjwweell  aallllee  mmaatteerriiee,,

wwaaaarrddoooorr  hheett  nnooooddzzaakkeelliijjkk  iiss  ssppiieeggeellss  --iinn  vvaaccuuüümm--  iinn  ppllaaaattss  vvaann  lleennzzeenn  ttee  ggeebbrruuiikkeenn..  BBiijj  hheett

oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddeezzee  nniieeuuwwee  tteecchhnnoollooggiiee  zziijjnn  ooookk  ppllaassmmaaffyyssiiccii  vvaann  ddee  TTUU//ee  bbeettrrookkkkeenn..

EEeenn  ttiieennddee  pprroocceenntt  eeffffiicciiëënnttiieewwiinnsstt  vvaann  eeeenn

zzoonnnneecceell  lleevveerrtt  iinn  ddee  zzoonnnneecceelliinndduussttrriiee  aall

ssnneell  mmiilljjooeenneenn  oopp..  AAaannggeezziieenn  zzoonnnneecceelllleenn

mmoommeenntteeeell  nnoogg  mmaaaarr  eeeenn  bbeeppeerrkktt  ggeeddeeeellttee

vvaann  hheett  zzoonnlliicchhtt  oommzzeetttteenn  iinn  eelleekkttrriisscchhee

eenneerrggiiee,,  vvaalllleenn  eerr  nnoogg  hheeeell  wwaatt  eeffffiicciiëënnttiiee--

ssllaaggeenn  ttee  mmaakkeenn..  JJaann--PPiieetteerr  vvaann  DDeellfftt,,

ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee,,  lleevveerrtt  eerr

zziijjnn  bbiijjddrraaggee  aaaann..  DDoooorr  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann

eeeenn  eexxttrraa  llaaaaggjjee  mmaatteerriiaaaall  oonnddeerr  hheett  ggeebbrruuii--

kkeelliijjkkee  ssiilliicciiuumm  pprroobbeeeerrtt  hhiijj  iinnffrraarroooodd  lliicchhtt

oomm  ttee  zzeetttteenn  iinn  lliicchhtt  mmeett  eeeenn  hhooggeerree  eenneerrggee--

ttiisscchhee  wwaaaarrddee..  IInnffrraarroooodd  lliicchhtt  wwoorrddtt  mmoommeenn--

tteeeell  nniieett  oommggeezzeett  iinn  eelleekkttrriisscchhee  eenneerrggiiee,,

oommddaatt  ddee  eenneerrggeettiisscchhee  wwaaaarrddee  vvaann  ddee

ffoottoonneenn  ((hheett  lliicchhtt))  ttee  llaaaagg  iiss..

HHeett  mmaatteerriiaaaall  eerrbbiiuumm  kkaann  iinnffrraarroooodd  lliicchhtt

aabbssoorrbbeerreenn  eenn  oommzzeetttteenn  iinn  bbrruuiikkbbaaaarr  lliicchhtt..

DDaaaarrbbiijj  rraaaakktt  eeeenn  eerrbbiiuummiioonn  aacchhtteerreeeenn--

vvoollggeennss  ttwweeee  kkeeeerr  aaaannggeessllaaggeenn  ddoooorr  eeeenn

ffoottoonn  vvaann  hheett  iinnffrraarrooddee  lliicchhtt..  WWaannnneeeerr  hheett

aattoooomm  nnaa  ddee  ttwweeeeddee  kkeeeerr  tteerruuggvvaalltt  nnaaaarr  ddee

ggrroonnddttooeessttaanndd,,  kkoommtt  eerr  ppeerr  iioonn  eeeenn  ffoottoonn  vvrriijj

vvaann  eeeenn  hhooggeerree  eenneerrggeettiisscchhee  wwaaaarrddee..

DDee  vvaakkggrrooeepp  PPllaassmmaa  &&  MMaatteerriiaallss  PPrroocceessssiinngg

wwaaaarr  VVaann  DDeellfftt  zziijjnn  oonnddeerrzzooeekk  ddooeett,,  iiss

bbeeddrreevveenn  iinn  hheett  nneeeerrlleeggggeenn  vvaann  eeeenn  dduunn

llaaaaggjjee  aalluummiinniiuummooxxiiddee  oopp  hheett  ssiilliicciiuumm..

AAlluummiinniiuummooxxiiddee  bblliijjkktt  ddee  eeffffiicciiëënnttiiee  vvaann  ddee

zzoonnnneecceell  ooookk  ttee  vveerrbbeetteerreenn..  HHeett  zzoouu  mmooooii  zziijjnn

aallss  hheett  eerrbbiiuumm  iinn  hheettzzeellffddee  llaaaaggjjee  vveerrwweerrkktt

kkoonn  wwoorrddeenn,,  oommddaatt  ddiitt  eeeenn  eexxttrraa  ssttaapp  iinn  hheett

pprroodduuccttiieepprroocceess  oovveerrbbooddiigg  mmaaaakktt..  

““HHeett  dduuuurrddee  eevveenn  vvoooorrddaatt  hheett  pprroocceess  ggooeedd  oopp

ggaanngg  kkwwaamm””,,  zzeeggtt  VVaann  DDeellfftt..  ““HHeett  mmaakkeenn  vvaann

aalluummiinniiuummooxxiiddee  kkuunnnneenn  wwee  aall,,  mmaaaarr  eerrbbiiuumm--

ooxxiiddee  hheebbbbeenn  wwee  nnooooiitt  eeeerrddeerr  ggeemmaaaakktt..  WWee

lleeggggeenn  hheett  mmaatteerriiaaaall  aattoooommllaaaagg  vvoooorr  aattoooomm--

llaaaagg  nneeeerr,,  zzooddaatt  wwee  zzeellff  kkuunnnneenn  bbeeppaalleenn

wweellkkee  llaaaagg  ddee  eerrbbiiuummiioonneenn  bbeevvaatt..””

HHeett  vveerreeiissttee  nnooggaall  wwaatt  ggeerreeggeell  mmeett  ppaarraa--

mmeetteerrss  --tteemmppeerraattuuuurr,,  rreeaaccttiieettiijjdd,,  mmeenngg--

ppeerrcceennttaaggeess--  vvoooorrddaatt  ddiitt  ooookk  wweerrkkeelliijjkk  lluukkttee..

DDaaaarr  kkwwaamm  nnoogg  bbiijj  ddaatt  hheett  eerrbbiiuumm  ppaass

mmaaaannddeenn  nnaa  ddee  bbeesstteelllliinngg  wweerrdd  ggeelleevveerrdd..  NNuu

hheett  llaaaaggjjee  aalluummiinniiuummooxxiiddee//eerrbbiiuummooxxiiddee  eerr

eeiinnddeelliijjkk  lliiggtt,,  kkaann  ddee  ssttuuddeenntt  zziicchh  bbuuiiggeenn  oovveerr

ddee  mmaatteerriiaaaalleeiiggeennsscchhaappppeenn..  ““IIkk  oonnddeerrzzooeekk  ooff

hheett  eerrbbiiuumm  ddee  ggooeeddee  eeiiggeennsscchhaappppeenn  vvaann  hheett

aalluummiinniiuummooxxiiddee  nniieett  aaaannttaasstt,,  eenn  ooff  ddee  oomm--

zzeettttiinngg  vvaann  hheett  lliicchhtt  wweerrkkeelliijjkk  ppllaaaattssvviinnddtt..””

OOnnddaannkkss  vveerrsscchhiilllleennddee  tteeggeennssllaaggeenn  bbeevvaalltt

ddee  oonnddeerrzzooeekksspprraakkttiijjkk  VVaann  DDeellfftt  eerrgg  ggooeedd..  ““IIkk

vviinndd  hheett  lleeuukk  oomm  mmee  oopp  eeeenn  ddiinngg  ttee  rriicchhtteenn  eenn

ddaaaarr  ddaann  eerrgg  ddiieepp  oopp  iinn  ttee  ggaaaann..  IIkk  mmeerrkk  ddaatt  iikk

sstteeeeddss  llaannggeerree  ddaaggeenn  mmaaaakk  oomm  nnoogg  eevveenn  iieettss

aaff  ttee  mmaakkeenn..  WWaatt  iikk  ggaa  ddooeenn  nnaa  mmiijjnn  aaffssttuu--

ddeerreenn  wweeeett  iikk  nniieett,,  mmaaaarr  hheett  lliijjkktt  mmee  lleeuukk  oomm

vveerrddeerr  ttee  ggaaaann  oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  zzoonnnnee--

cceelllleenn..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk

FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

gebruiker
licht, daarop aan te passen.”
Of de kast daarmee het geregistreerde
gedrag van de gebruiker zou moeten
ondersteunen of juist beïnvloeden, is
overigens nog maar de vraag. “Er zijn nog
veel vragen te beantwoorden en keuzes te
maken”, aldus Ross. 
De in de kast toegepaste sensoren zijn
betrekkelijk eenvoudig en ‘off the shelf’,
zegt Ross, maar de slimme algoritmes in
de software die het systeem stuurt, zijn
origineel. “Qua technologie ís er al heel
veel, maar hoe kunnen we dit zo inte-
greren in een product dat het een toege-
voegde waarde heeft in de praktijk?”
Barakova: “Iedereen kan een aantal
sensoren bij elkaar zetten, maar in dit
onderzoek hebben we nadrukkelijk naar
de menselijke aspecten van het product
gekeken.”
De kast kan worden ‘getraind’ en in-
gesteld op verschillende gebruikers. Net
als de mens leert het onderliggende
systeem aan de hand van voorbeelden en
ervaring “en niet door geprogrammeerd
gedrag”, aldus Barakova. 
Gedurende het project werden ver-
schillende gebruikerstests gehouden.
Hieruit bleek onder meer dat de bewe-
gingen van gehaaste mensen zich vooral
ín de kast afspelen, met directe handbe-
wegingen tussen de planken - terwijl
mensen die meer tijd hebben, zich vooral
vóór de kast bewegen, zo vertelt Van der
Aalst. Samen met bewegingsanaliste
Roos van Berkel (één dag in de week aan
de faculteit ID verbonden als coach) werd
onder andere gekeken naar de invloed
van dynamisch licht op het gedrag van
mensen.

Researchplatform
Het prototype ziet er, mede door het
modulaire karakter, misschien uit alsof
het zo uit de schappen van een woon-
warenhuis kan worden geplukt, maar
Ross benadrukt dat het slechts de
uitkomst is van een allereerste onder-
zoeking. “Wel hebben we hieruit al een

aantal belangrijke dingen kunnen aflei-
den, bijvoorbeeld dat mensen een heel
persoonlijke bewegingsstijl hebben
waarvan je een product kunt laten leren
en daar weer op laten reageren.”
De kast biedt volgens de supervisors
volop aanknopingspunten voor vervolg-
onderzoek en is dan ook opengesteld voor
iedereen binnen de faculteit die ermee
aan de slag wil. Barakova: “Het is echt een
researchplatform geworden.” 
Op termijn zou een dergelijk systeem
volgens Ross bijvoorbeeld goed bruikbaar
zijn in winkels, bij wijze van recommen-
der-systeem à la Amazon dat klanten op
basis van eerdere keuzes bepaalde aanbe-
velingen doet. “Je kunt een kast bijvoor-
beeld iemands browse-gedrag in een
winkel laten signaleren en analyseren, op
basis waarvan hij de klant suggesties kan
doen.” 
Barakova en Ross zijn erg tevreden over
het resultaat van het masterproject,
evenals de betrokken studenten die het
naar eigen zeggen een verademing
vonden om met een écht intelligent
product bezig te zijn. Volgens Barakova
heeft de faculteit als ‘mission statement’
om intelligente producten te ontwerpen,
maar in de praktijk blijkt dat, zeker met
zelflerende systemen, nog erg lastig. De
kast is, hoewel nog in de kiemfase,
volgens haar het eerste écht intelligente
product dat de faculteit heeft voortge-
bracht. Van der Aalst beaamt: “Tot nu toe
had ik nog nooit iets gedaan met echt
lerende systemen. Wel met autonome
producten, maar dit gaat echt een stap
verder qua interactiviteit en aanpassing.”
Ook Ten Bhömer heeft in het kader van
een masterclass naar eigen zeggen wel
ooit theoretische kennis over lerende
systemen toegepast in autonome robots,
“maar ik ben meer geïnteresseerd in de
rol van intelligente producten in het
dagelijks leven van mensen. Dit project
sloot daar perfect bij aan.”/.

voorspelt wat in het experiment gebeurt.”
Als een materiaal vervormt door
belasting, gaan op microscopisch niveau
kristalvlakken over elkaar heen schuiven.
Het gaat om bewegingen van zogeheten
dislocaties, dat zijn fouten in het kristal-
rooster. Die dislocaties zouden in een
perfect materiaal lekker heen en weer
kunnen bewegen. In de realiteit bevat
echt materiaal vaak onzuiverheden die
obstakels vormen voor de dislocaties,
waardoor ze niet gemakkelijk kunnen
bewegen. De drempelwaarde die aangeeft
hoe moeilijk het is om een bepaald
obstakel te passeren, wordt Orowanspan-
ning genoemd. Deze spanning is om-
gekeerd evenredig met de afstand tussen
twee van die obstakels. Dus hoe dichter
ze bij elkaar liggen, hoe lastiger het is
voor een dislocatie om erlangs te komen.
“Dat is de reden waarom éénkristallijne
nikkel superlegeringen zo ontzettend
sterk zijn, want al die blokjes, die
obstakels, liggen heel dicht bij elkaar en
zijn dus heel lastig te passeren. Dat
mechanisme hebben wij in ons reken-

model gestopt om het effect van de vorm
van de microstructuur door te laten
werken in de eigenschappen van het
materiaal. Het legt de koppeling tussen
de geometrie van de microstructuur en de
eigenschappen van het materiaal”, zegt
Tinga.

Belastbaarheid
Met het model van Tinga zal de belast-
baarheid niet toenemen, verwacht hij.
“Met 1600 graden Celsius kom je al dicht
in de buurt van het smeltpunt . Dus die
temperatuur zal niet omhoog kunnen,
dan zul je andere trucs moeten gaan
uithalen zoals koeling of verschillende
coatings. Waar mijn model aan bijdraagt,
is dat je beter kunt voorspellen wanneer
de bladen aan het einde van hun leven
zijn. Doordat je beter begrijpt hoe ze zich
gedragen, krijg je een beter beeld van het
effect van degradatie en kun je beter en
nauwkeuriger voorspellen wanneer je de
turbinebladen moet vervangen voordat ze
stuk gaan. Dat levert een winst op in
termen van veiligheid en geld op.”/.

Een nikkel superlegering voor gebruik. Dezelfde legering na gebruik in gedegradeerde
toestand.
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Ict-cursussen
Binnenkort is er voor studenten en
medewerkers van de TU/e de mogelijk-
heid de volgende cursussen te volgen:
Mei: C++ advanced, Access 2007, XML.
Juni: PHP and MySQL, JAVA, Excel
2007, Outlook/Word 2007, MS Project
2007
Voor nadere informatie en inschrijving
zie: www.ictcursussen.tue.nl

Beeldbank
Tien topwerken van grafiek-
collectie tentoongesteld
Vijf dagen lang zijn de tien mooiste wer-
ken uit de grafiekcollectie van de TU/e te
bewonderen in de Beeldbank. Tien wer-
ken die maar zelden in de kast hangen
omdat ze de volgende dag al weer door
een nieuwe lener zijn meegenomen.
Deze kleine expositie biedt een uniek
inkijkje in de grafiekcollectie van de
TU/e. We doen dat in de nieuw opgefris-
te Beeldbank, waar we letterlijk de ramen
opengegooid hebben om alle leners beter
van dienst te zijn. Om dit te vieren ver-
loten we de onder de bezoekers van de
expositie acht exemplaren van een kleine
originele grafiek van Jacomijn den
Engelen. En natuurlijk zijn de tien
toppers na deze dagen ook weer te leen.
Daarbij hebben nieuwe leners een
streepje voor.
Beeldbank Hal HG 0.20
Expositie open op 14 mei 15.30 - 17.00
uur (opening); en van15 t/m 20 mei
dagelijks 9.00 - 10.00 uur 
De grafiekuitleen is een dienstverlening
van Studium Generale aan alle TU/e-
medewerkers, inclusief aio’s en studen-
tassistenten. Geleende werken moeten
wel binnen de TU/e worden opgehan-
gen. Lenen op afspraak. Contact: Hetty
de Groot. Tel 5300 of per mail 
grafiekuitleen@tue.nl.

Didactische scholing/DPO
Masterclass ‘Presenteren met
behulp van theatervaardigheden’
voor TU/e-docenten
Acteurs weten vanaf de eerste stap die ze
op het toneel zetten de aandacht van het
publiek te trekken en die vast te houden.
Hoeveel een publiek van een college of
voordracht onthoudt hangt af van een
aantal aspecten: inhoud: structuur,

opbouw, spreekschema’s, omgaan met
hulpmiddelen. Expressie: houding,
lichaamstaal, gebaren, stem, mate van
(ont)spanning. Relatie: contact maken en
houden, hier-en-nu-aanwezig zijn.
In de training ‘Presenteren met behulp
van theatervaardigheden’ bekwamen
docenten zich in voorgaande aspecten.
Afhankelijk van ieders leerwensen wordt
dieper op een bepaald aspect ingegaan.
Deze Nederlandstalige masterclass wordt
gegeven op vrijdag 29 mei en 5 juni
2009 van 9.30 uur tot 17.30 uur. De
masterclass wordt, met groot succes, vier
keer per jaar aangeboden (Nederlands en
Engels). Aan iedere aflevering kunnen
zeven deelnemers deelnemen. Daarnaast
wordt een keer per jaar een vervolg-
cursus ingezet voor deelnemers die al
eerder de masterclass hebben gevolgd
(geplande data vervolgcursus 25 juni
2009 of 3 juni 2010 van 9.30 tot 17.00
uur).
Nadere informatie is te verkrijgen bij
Harry van de Wouw (toestel 3126).
Aanmelding kan per telefoon (toestel
2520), per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of
via internet
(www.tue.nl/didactische_scholing). 

Educational training/DPO
Master class ‘Performance skills’
for TU/e lecturers
From the first moment they step onto
the stage, actors know how to capture the
attention of their audience. Besides the
content, the impact of your lecture on
your students, or colleagues at a confe-
rence, depends largely on your perfor-
mance. In this master class you will
improve your performance skills. You
will be asked to present mini-lectures.
You will receive specific feedback and
personal instruction regarding your
presentation style. You will work with the
course instructor on structuring the con-
tent of your presentation, verbal and
non-verbal expression, your relationship
to your students and how to get them
involved.
The shape of the Master class will be
informed by the specific needs and inte-
rests of participants.
The Master class in English will take
place on Thursday May 28th and June
4th 2009 from 9.30 - 17.30 hours.
This Master class will be offered four
times a year (in Dutch and in English).

In every course there is room for seven
participants. 
A follow-up has been planned ones a
year for participants who have followed
the Master class (dates: June 25th, 2009
and June 3rd, 2010 from 9.30 - 17.30
hours).
For further information please contact
Harry van de Wouw (extension 3126).
Registration for this course by phone
2520, email cursus.dpo@tue.nl or inter-
net www.tue.nl/educational_training.

Studentensportcentrum
Vier maanden sporten voor
slechts 25 euro bij het SSC
Wie in de zomermaanden niet op vakan-
tie gaat, hoeft niet te treuren; want bij
het Studentensportcentrum (SSC) kun je
gewoon blijven sporten. Studenten en
medewerkers van Fontys, TU/e en
Design Academy kunnen vanaf 1 mei
2009 een sportkaart aanschaffen voor
slechts 25 euro. Met deze sportkaart kan
men nog vier maanden (tot en met 31
augustus 2009) deelnemen aan alle les-
sen en gebruikmaken van alle faciliteiten
die het SSC aanbiedt. Op deze manier
kunnen studenten en medewerkers
tegen een gereduceerd tarief kennis-
maken met de zeventig sporten en veer-
tig sportverenigingen die het SSC rijk is.
Wie op 1 mei een sportkaart aanschaft,
kan alle lessen van het reguliere rooster
volgen. Dit zijn lessen in bekende spor-
ten zoals: (zaal)voetbal, volleybal, judo,
zwemmen, atletiek en schaatsen. Maar
ook ‘exotische’ sporten zoals aquajog-
ging, pilates, tai-chi, capoeira, salsa-
dansen, frisbee en unihockey. De sporten
staan uiteraard onder deskundige
begeleiding van gekwalificeerde docen-
ten. Ook kunnen nieuwe sportkaarthou-
ders deelnemen aan de gratis cursussen
en de speciale cursussen. Een sportkaart
kan gemaakt worden aan de balie van het
SSC.
De lessen op het SSC vinden plaats tot
eind juni. In de zomervakantie kun je
echter op het SSC gewoon vrij sporten
en zo aan je conditie/gezondheid wer-
ken. Op werkdagen is het SSC overdag
open en bestaat de mogelijkheid om
gebruik te maken van de accommodatie,
waaronder de cardiofitnessruimtes,
squashbanen, tennisbanen, zwembad en
fitnesszaal. Meer informatie over het
SSC kan verkregen worden aan de balie
of op de website: 
www.studentensportcentrumeindhoven.nl 

Promoties
Ir. T. Tinga verdedigt op donderdag 7
mei zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Multiscale Modelling of Single
Crystal Superalloys for Gas Turbine
Blades’. Tinga promoveert aan de facul-
teit Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M.G.D. Geers.

M. Naehrig verdedigt op donderdag 7
mei zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit

gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Constructive and Computational
Aspects of Cryptographic Pairings’.
Naehrig promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor is
prof.dr. T. Lange.

Y. Xiao verdedigt op dinsdag 12 mei haar
proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Functional Polymers by Enzymatic
Catalysis’. Xiao promoveert aan de facul-
teit Scheikundige Technologie. De pro-
motor is prof.dr. C.E. Koning.

Ir. S.L.M. van Mensfoort verdedigt op
dinsdag 12 mei 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 ‘Effects of disorder
on the charge transport and recombina-
tion in organic light-emitting diodes’.
Van Mensfoort promoveert aan de facul-
teit Technische Natuurkunde. De promo-
toren zijn prof.dr. R. Coehoorn en
prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.

Ir. M. Diepens verdedigt op woensdag 13
mei haar proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Photodegradation and Stability
BisphenolA polycarbonate in Weathering
Conditions’. Diepens promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. P.J. Lemstra.

F.X.M. Debiesme MSc verdedigt op don-
derdag 14 mei zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Averaged Velocity
Boundary Element Method for Sound
Radiation from Vibrating Structures On
the use of element volume velocities for
improving computational efficiency’.
Debiesme promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren
zijn prof.dr.ir. J. Verheij en prof.dr. H.
Nijmeijer.

Afscheid
Na een dienstverband bij Dienst
Huisvesting van bijna 45 jaar gaat Peter
van de Burgt gebruik maken van de fpu-
regeling. Ter gelegenheid hiervan biedt
Dienst Huisvesting hem een receptie aan
op dinsdag 12 mei in het PVOC-gebouw
vanaf 16.00 uur. Collega’s, vrienden en
bekenden zijn van harte uitgenodigd.

Lucid
Blind.iD
In navolging van de evenementen
Mash.iD en Club.iD keert studievereni-
ging Industrial Design Lucid dit jaar
terug met een nieuw evenement. Op 6
mei zal het Stroomhuisje te Eindhoven
het toneel zijn van Blind.iD. Dit evene-

ment richt zich, naast elektronische
muziek, ook op de visuele show. 
Verschillende grafische artiesten en vj’s
zullen tijdens het evenement deze visu-
als verzorgen. Zonder al te veel prijs te
geven, kunnen we al wel bevestigen dat
de Space Pirates, winnaars van ‘de Grote
Prijs van Nederland’, een show neer zul-
len zetten. Ook zal VIADUKTAPE met
live beelden, teksten, schetsen, et cetera
het publiek op een enorm creatieve
manier van een vette show voorzien.
Kaarten kunnen in de voorverkoop
gekocht worden in de bestuursruimte
van studievereniging Industrial Design
Lucid (HG 2.95) voor zeven euro. Indien
niet uitverkocht is er ook nog kaart-
verkoop aan de deur. De prijs zal dan
acht euro bedragen.

Terre des Hommes
Stage in het buitenland
Wil jij een bijzondere stage ervaring
opdoen in het buitenland? Terre des
Hommes heeft een uniek stageprogram-
ma samengesteld. Wij bieden vijftien uit-
dagende stages aan in het buitenland. De
stages zijn interessant voor studenten
van verschillende studieachtergronden.
Je ontvangt bovendien een vergoeding
voor de stage.
Terre des Hommes is een kinderrechten-
organisatie en helpt kinderen waar ook
ter wereld. Hierbij wordt ervoor gezorgd
dat kansarme kinderen onderwijs kun-
nen volgen, en toegang hebben tot medi-
sche hulp.
Ga voor het stageaanbod en ervaringen
van eerdere stagiairs naar 
www.terredeshommes.nl/stage. 
Je kunt ook direct contact met ons opne-
men via 070- 310 5000 of stage@tdh.nl.
Hierbij kun je vragen naar Mariëlle.

Bij de ict-afdeling van de faculteit
Scheikundige Technologie is er een vaca-
ture voor een studentassistent voor een
dag per week als medewerker helpdesk
ict (m/v). Voor meer informatie
betreffende de functie kunt u zich wen-
den tot Bart Peeters, telefoon (040-247)
5186, e-mail b.w.j.peeters@tue.nl. 

PhD Molecular Dynamics to enhance
efficient compact heat storage (V35.431),
Energy Technology, department of
Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universitei-
ten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m
2.612 euro).

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

AFSPRAKENBELLERS
Op zoek naar een leuke bijbaan?

Wij zijn op zoek naar AFSPRAKENBELLERS.
Een afsprakenbeller kan tot € 15,-- per uur of meer verdienen.

De werktijden zijn zelf in te delen.
������������	
�����	�����	�������������	�����	�������	�	��

of bel 06-14493404 of loop gewoon eens binnen.
Wij zijn gevestigd tegenover het station / taxi zijde in De Groene Toren.

Holland Financials B.V.
Vestdijk 9
Eindhoven

040-2121111
�����	�	�
�	�������	�	�
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Help mee aan een 
betere toekomst voor 
nierpatiënten. Collecteer 
in de derde week van 
september. Meld u aan 
op www.nierstichting.nl 
of bel 035 697 80 50.
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In short
International
Student Baro-
meter wave
This week the second
wave of the International
Student Barometer will
be held at TU/e. Students
who filled in the quest-
ionnaire of the first wave
(in the autumn of 2008),
will receive the second
questionnaire. The ISB is
a survey held in 12 dif-
ferent countries world-
wide among students
who study abroad. They
are asked why they chose
the particular study and
country and how satisfied
they are with elements
such as the arrival, life,
learning and the support
they received. The num-
ber of people who res-
ponded to the first wave
was 72%, which is very
high. TU/e is very pleased
with the involvement of
international students. A
workforce with staff from
the Communication
Expertise Center and the
International Office is
processing the first results.
In the Cursor of Septem-
ber/October we will give
an update of the conclu-
sions of the ISB and the
issues to be addressed.
The International Office
will also ask international
students what they think
of the action plan.

Ten highlights
from the TU/e
graphic art
collection
For five days art loan
center de Beeldbank will
show ten highlights from
the TU/e collection. As
these works are usually
out again as soon as they
are in, the small exhibi-
tion offers an unique op-
portunity to see them and
certainly to see them all
together. The pieces are
shown in a fully refur-
bished Beeldbank. To
celebrate this occasion,
visitors will have a
chance to win one of
eight small prints, made
by Dutch artist Jacomijn
den Engelen. And of
course all the works on
display can be borrowed. 
Beeldbank Hal HG 0.20,
Exhibition open on 14
May 15.30 - 17.00 h.
(opening); and from 15
till 20 May daily 9.00 -
10.00 h. 
The art loan center is a
service by Studium Gene-
rale for all university
staff, including Aio’s and
student assistants. Art
works need to stay within
the university complex.
Borrowing only by ap-
pointment.
Contact Hetty de Groot at
4900 or mail to grafiek-
uitleen@tue.nl. 

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

Dies celebration TU/e: Polymers are the future
During the 53rd cele-
bration of the foundation
of TU/e –on Friday 24 April
in Paterskerk- special
attention was devoted to
polymers research. Prof.
dr. ir. Han Meijer, professor
of Polymer Technology and
scientific director of
Eindhoven Polymer Labo-
ratories (EPL), mentioned
the disposable bioreactor
of the Biomedical
Engineering Department
as an example. With this
reactor of polymers, it is
possible to mechanically
stimulate cells to become
muscular tissue for a heart
valve. These cells grow on
the reactor for about four
weeks, during which
period they slowly adopt
the shape and the function
that they must have.
Another application was
raised by prof. dr. ir. René
Janssen from the Chemical
Engineering Department:
solar cells made of poly-
mers. “These solar cells
can be produced cheaply
and fast, and can thereby

constitute one of the solu-
tions to meet our energy
needs for the future.”
Feike Sijbesma, chairman
of the Managing Board of
DSM, spoke about chal-
lenges for the future, one of
which he said was the deve-
lopment of polymers that
do not consume any fossil
fuels. Sijbesma: “Stanyl
ForTii, a plastic with high
temperature stability,
which allows it to be used
in engines and electronic
components, is probably
one of the last new poly-
mers based on petroleum.”
A breakthrough in this area
he calls the production of
succinic acid, a building
block of polymers, from
grain via fermentation, for
which a pilot factory is
being set up at present.
Prof. dr. Bert Meijer, who
awarded the honorary doc-
torate to prof. dr. Samuel
Stupp, spoke about the pio-
neering role that Stupp
played in the field of mo-
lecular nanotechnology:
“Stupp is a specialist in the

area of molecular self-
assembly, in which mole-
cules organize themselves
into complex structures
that can be made functio-
nal.” Like the sac that is
formed by molecules to
transport stem cells
through the body so that
the body’s immune system

does not attack the stem
cells before they have done
their work.
At the closing of the foun-
dation day celebration,
TU/e professors prof. dr. ir.
Han Meijer, prof. dr. Bert
Meijer and prof. dr. Rutger
van Santen received an
award from the Rector

Magnificus for the fact that
each of them has super-
vised more than fifty PhD
candidates. Rector Hans
van Duijn announced that
from now on promotors
who have supervised 25
and 50 PhD candidates will
receive an award./.

Photo: Bart van Overbeeke

Master programs of all European countries united in one website
To give a cross-border
and structured overview
of most Master programs
in Europe the website
www.mastersportal.eu
has been set up. At this
moment it contains infor-
mation about more than
10,000 programs of 400
universities in 33
countries.

“Until recently students
who wanted to orient them-
selves internationally
towards their Master
programs had to wade
through a labyrinth of

sources of information”,
says Edwin van Rest, TU/e
alumnus Industrial Engi-
neering and Management
Science and one of the ini-
tiators of the site. “I was
already working on a site
about Masters for the inter-
national student faculty as-
sociation ESTIEM. We saw
the developments of the
Bologna process in which
European governments set
themselves the aim of in-
creasing the international
mobility of students. The
underlying idea is that an
European professional

population with a multi-
cultural education can
strengthen the worldwide
competitive position. In
my view this made it neces-
sary to come up with an in-
formation channel that en-
compasses all disciplines
while simultaneously look-
ing beyond national levels.”
The opportunities abroad
are grand. You can follow a
Master in Hydropower at
the School for Renewable
Energy Science in Akureyri
in Iceland. In Lithuania
they offer the Master’s
program of Clothing and

Polymer Products Engi-
neering and in Italy you
can specialize in Car
Design. These examples
are merely mouse clicks
away at the MastersPortal.
“Students no longer need
to plod through all the
websites of universities
that they happen to know,
or through numerous
national sites”, Van Rest
explains as the greatest
advantage. “Besides, many
students have no idea
about their opportunities
abroad, so that they may
miss out on a fantastic

experience. MastersPortal
has the goal of enhancing
this awareness”.
Students do not have to pay
any registration fee. With
support from the European
Union and advertising
money from the univer-
sities the site can pay for
itself. More and more
students are willing and
able to follow an interna-
tional Master’s program.
The European Commis-
sion, national govern-
ments, and universities are
making grants available
more often. /.

Outings in the Netherlands!
You have some leisure
days in the offing, the
weather’s getting better
and you want to see your
share of Dutch nature?
There are so many things
to be enjoyed this spring.
Cycling through a
reclaimed section of the
IJsselmeer, walking
through the dunes in
Brabant or canoeing to a
watermill that was built
in 1895 are just three of
many available options.

Near the Veluwemeer,
between Kampen and
Harderwijk, the ‘Cycling
month’ will be opened in
the first weekend of May.
The official opening is on 1
May at 13.00 hours at
outdoor activities center
FlevOnice at
Strandgaperweg 20 in
Biddinghuizen. The orga-
nization will then try to
break the world record
ringing bicycle bells. This
will take at least 850
ringers. Subsequently you
can discover the polders,
woods and beaches of
Flevoland along the

Flevoboulevard cycling
route while riding your
bike (20-45 km).
Participation is free. Please
take your own bike- with a
bell - as much as possible.
Parking space is available,
but there are no bikes for
rent. 

To enjoy proper dunes, you
don’t need to go all the way
to the coast. In the province
of North Brabant you can
tread through yellow sands
for miles on end or put
down a towel for a picnic or
for reading a good novel.
National Park De Loonse
and Drunense Duinen lies
between Tilburg, Waalwijk
and ‘s-Hertogenbosch. It is
one of the most extensive
drift sand areas in Western
Europe. When there is a
hard wind blowing here,
the sand gets moving so
that new sandy hills are
formed, while shallow
hollows are blown out. This
phenomenon is called
‘living sand’. Around the
dunes lie vast woods,
which were planted there
in the 19th century to

counteract the threat of
drifting sands. There is an
expansive route network
that allows you to recon-
noiter the area on foot. At
most parking lots there are
signs indicating routes. On
Sunday 3 May you can also
join a walk organized by
nature organization IVN.
At 10.00 a.m. a two-hour
walk starts at café-
restaurant Roestelberg at
Roestelbergseweg 2 in
Kaatsheuvel. You don’t
need to register and it is
free of charge.

Two different canoe trips
can be made in the ancient
river landscape in nature
reserve De Malpie between
Valkenswaard and Borkel
& Schaft. For ten kilo-
meters this trip, which
starts at Borkel, lets you
canoe along woods in
which the river Dommel
has eroded many bends. It
is also possible to start in
Belgium. That trip begins
at a narrower section of the
river Dommel in Neerpelt.
As the current is a bit faster,
this trip is more adven-

turous and longer (15 km,
4.5 hours). There are a
number of canoe rental
companies in Valkens-
waard. From the terminal
point of the canoe trip, the

Venbergse Watermolen at
Molenstraat in Valkens-
waard, you are taken up-
stream by bus so that you
can canoe back to the
mill./.

Photo: Bart van Overbeeke
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Kunstenares exposeert Dante-werken in Vertigo
De hel, het vagevuur en de
hemel staan centraal in de
Dante-expositie van beeldend
kunstenaar Gertje Roosen,
komende maand in Vertigo. ‘De
goddelijke komedie’ van de
Italiaanse schrijver en dichter
Dante Alighieri bleek een bron
van inspiratie voor de
Nuenense.

Het beroemde epos ‘La Divina
Commedia’ werd geschreven in
de eerste helft van de veertiende
eeuw en wordt tot de grootste
culturele prestaties van de
Middeleeuwen gerekend. Dante
beschrijft in dit lange gedicht in
drie delen zijn fictieve reis door
het hiernamaals: van de hel door
het vagevuur naar het paradijs. 
Beeldend kunstenaar Roosen las

het werk zo’n vier jaar geleden
en raakte geïnspireerd.
Inmiddels heeft ze in het kader
van haar Dante-project 52
werken gemaakt: 42 olieverf-
doeken en 10 zwart-wit etsen.
Dertig daarvan verwijzen recht-
streeks naar de denkbeeldige
reiservaringen van Dante. “De
overige werken hebben betrek-
king op mijn eigen hedendaagse

helse en hemelse voorstel-
lingen”, aldus Roosen./.
De expositie van Gertje Roosen is van 1

tot en met 22 mei te zien in Plaza in

Vertigo, het onderkomen van de facul-

teit Bouwkunde. Op 12 mei om 16.00 uur

is de officiële opening, met een lezing

van cultuurhistoricus en literatuur-

wetenschapper dr. Léon Hanssen,

verbonden aan de Universiteit van

Tilburg.

Ook Obama moest het leren
De Romeinse redenaar Marcus
Tullius Cicero wist al: ‘Spreken
leert men door te spreken’.
Maar voor wie daar toch wat
moeite mee heeft en in dis-
cussies steevast het onderspit
delft, start Studium Generale
maandag 11 mei de workshop
‘Debatteren voor beginners’.

Argumentatiestructuur, doel-
gericht communiceren, goed lui-
steren en analyseren zijn enkele
van de thema’s die tijdens de
workshopreeks aan bod komen.
Rode draad in de lessen is over-
tuiging, aldus Jeroen Bosch van
Studium Generale. En: hoe
bouw je een sterk argument op,
hoe leg je de zwakke plekken in
de argumenten van je discussie-
partner bloot? Onder professio-

nele begeleiding van mensen
van de Tilburgse debatverenging
Cicero leren cursisten de fijne
kneepjes van het vak.
‘Spreken is zilver, wij maken het
goud’, is het motto van de
Tilburgse redenaars. Bosch be-
nadrukt: “Een goede debater
houdt rekening met zijn gehoor.
Dat betekent niet dat je mensen
naar de mond praat, maar wel
dat je jezelf verplaatst in de
situatie van degene die je
probeert te overtuigen. Door je
argumenten op je publiek af te
stemmen, kun je mensen ook
echt meenemen in je gedachte-
gang.”
Iemand die hiervoor momenteel
volop wordt geprezen, is de
Amerikaanse president. “Zijn
overtuigingskracht spreekt na-

tuurlijk tot de
verbeel-
ding”, zegt
Bosch,
“maar acht
jaar geleden
werd hij nog
gezien als
een saaie
spreker. Ook
hij heeft dat
moeten
leren.”/.
Voor meer in-

formatie mail naar

Jeroen Bosch

(j.j.f.e.bosch@

student.tue.nl) of Jan

Weerdenburg 

(j.weerdenburg@tue.nl) 

of kijk op www.tue.nl/sg.

/Oceaan 
en klimaat
VVaaaakk  wwoorrddeenn  zzee  iinn  éééénn  aaddeemm

ggeennooeemmdd::  ddee  ooppwwaarrmmiinngg  vvaann  ddee

aaaarrddee  eenn  ddee  ttooeenneemmeennddee  hhooeevveeeell--

hheeiidd  bbrrooeeiikkaassggaasssseenn..  OOcceeaanneenn  eenn

vveerraannddeerriinnggeenn  iinn  ddee  oocceeaaaanncciirrccuu--

llaattiiee  hheebbbbeenn,,  ddoooorr  hhuunn  nnaaddrruukkkkee--

lliijjkkee  wwiisssseellwweerrkkiinngg  mmeett  ddee  aattmmoo--

ssffeeeerr,,  iijjss  eenn  aaaarrddooppppeerrvvllaakk  éénn  hhuunn

eennoorrmmee  vveerrmmooggeenn  oomm  wwaarrmmttee  ttee

aabbssoorrbbeerreenn,,  eecchhtteerr  ooookk  eeeenn  wweezzeenn--

lliijjkk  aaaannddeeeell  iinn  hheett  vveerraannddeerreennddee

kklliimmaaaatt..  DDrr..  AAnnnnaa  vvoonn  ddeerr  HHeeyyddtt,,

oonnddeerrzzooeekksstteerr  aaaann  hheett  UUttrreecchhttssee

IInnssttiittuuuutt  vvoooorr  MMaarriieenn  eenn  AAttmmoo--

ssffeerriisscchh  OOnnddeerrzzooeekk,,  vveerrtteelltt  eerr  oopp

wwooeennssddaagg  66  mmeeii  oovveerr  iinn  ddee  BBllaauuwwee

ZZaaaall,,  vvaannaaff  1111..4455  uuuurr..

/Shishmaref
EEeenn  ffoottoobbooeekk,,  eeeenn  rreeiizzeennddee  tteenn--

ttoooonnsstteelllliinngg,,  eeeenn  wweebbssiittee  eenn  eeeenn

eedduuccaattiieeff  pprroojjeecctt  vvoooorr  mmiiddddeellbbaarree

sscchhoolliieerreenn  oovveerr  kklliimmaaaattvveerraannddeerriinngg

oonnddeerrsstteeuunneenn  ddee  ffiillmm  ‘‘TThhee  LLaasstt  DDaayyss

ooff  SShhiisshhmmaarreeff’’..  RReeggiisssseeuurr  JJaann

LLoouutteerr  vvoollggtt  iinn  zziijjnn  ddooccuummeennttaaiirree  ddee

IInnuuppiiaagg,,  ddee  bbeewwoonneerrss  vvaann  hheett  eeiillaanndd

SShhiisshhmmaarreeff  ((AAllaasskkaa)),,  ddaatt  ddoooorr

kklliimmaaaattvveerraannddeerriinnggeenn  lleetttteerrlliijjkk

wwoorrddtt  vveerrsslloonnddeenn  ddoooorr  ddee  zzeeee..  TTee

zziieenn  iinn  ffiillmmhhuuiiss  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss  oopp

mmaaaannddaagg  1111  mmeeii,,  vvaannaaff  1199..3300  uuuurr

eeeerrsstt  eeeenn  iinnlleeiiddiinngg  vvaann  ddee  ffiillmmmmaakkeerr..

/Water
WWeetteennsscchhaapp,,  mmuuzziieekk  eenn  ddrraannkk

kkoommeenn  oopp  ddiinnssddaagg  1122  mmeeii  wweeeerr

ssaammeenn  iinn  hheett  SScciieennccee  CCaafféé  oopp  hheett

TTUU//ee--tteerrrreeiinn..  CCeennttrraaaall  ssttaaaann  ddiitt

kkeeeerr  tteecchhnniisscchhee  oopplloossssiinnggeenn  vvoooorr

wwaatteerrpprroobblleemmeenn,,  zzooaallss  ddee  ssttiijjggiinngg

vvaann  ddee  zzeeeessppiieeggeell,,  hheevviiggee  bbuuiieenn  ooff

jjuuiisstt  eexxttrreemmee  ddrrooooggttee  eenn  ggeebbrreekk  aaaann

ggooeedd  ddrriinnkkwwaatteerr..  VVaannaaff  2200..0000  uuuurr  iinn

ccaafféé  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss,,  zziiee  vvoooorr  mmeeeerr

iinnffoo  wwwwww..sscciieenncceeccaaffeeeeiinnddhhoovveenn..nnll..  

/Bewegen 
en muziek
BBeewweeggiinngg,,  aaccttiiee,,  oonnttddeekkkkeenn  eenn

oobbjjeecctteenn  ssppeelleenn  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  rrooll

iinn  oonnttwwiikkkkeelliinngg  eenn  oonnddeerrwwiijjss  vvaann

kkiinnddeerreenn,,  ooookk  iinn  mmuuzziieekkoonnddeerrwwiijjss..

IInn  hhaaaarr  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  ‘‘MMoovvee  II

LLeeaarrnn  II  EExxpplloorree’’  oonnddeerrzzoocchhtt  SSaasskkiiaa

BBaakkkkeerr  hhooee  kkiinnddeerreenn  bbeeggrriippppeenn  aallss

llaannggzzaaaamm  eenn  ssnneell  ooff  hhoooogg  eenn  llaaaagg

ttooeeppaasssseenn  iinn  mmuuzziieekk  eenn  hhooee  ddiitt  kkaann

bbiijjddrraaggeenn  aaaann  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann

mmuuzziikkaallee  vvoorrmmiinngg..  DDee  ssttuuddeennttee

IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  oonnttwwiikkkkeellddee

hhiieerrvvoooorr  zzeess  iinntteerraaccttiieevvee  oobbjjeecctteenn

wwaaaarrmmeeee  kkiinnddeerreenn  mmuuzziieekk  aallss  hheett

wwaarree  kkuunnnneenn  mmaanniippuulleerreenn..  BBaakkkkeerr

vveerrtteelltt  eerroovveerr  ttiijjddeennss  ddee  aaaannkkoommeenn--

ddee  TTUU//ee  JJoonngg  TTaalleennttlleezziinngg  iinn  DDee

ZZwwaarrttee  DDooooss  oopp  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn,,  oopp

wwooeennssddaagg  1133  mmeeii  vvaannaaff  1111..4455  uuuurr..

/Data-mining
DDee  ggeevvaarreenn  eenn  ggeevvoollggeenn  vvaann  ddaattaa--

mmiinniinngg  ssttaaaann  cceennttrraaaall  ttiijjddeennss  ddee

lleezziinngg  ‘‘MMiinnee  yyoouurr  oowwnn  bbuussiinneessss’’,,  oopp

wwooeennssddaagg  1133  mmeeii  iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall

vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  DDaattaa--mmiinniinngg

ssttaaaatt  vvoooorr  hheett  ggeeaauuttoommaattiisseeeerrdd  aaaann

eellkkaaaarr  kkooppppeelleenn  vvaann  ddaattaabbeessttaann--

ddeenn,,  oomm  zzoo  iinnffoorrmmaattiiee  eenn  kkeennnniiss  uuiitt

ggrroottee  ddaattaavveerrzzaammeelliinnggeenn  ttee  vveerrggaarreenn..

HHiieerrmmeeee  kkuunnnneenn  vvoooorrssppeelllliinnggeenn

wwoorrddeenn  ggeeddaaaann  oovveerr  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd

vveerrkkooooppcciijjffeerrss,,  pprroodduuccttiieepprroocceesssseenn

eenn  mmeennsseelliijjkk  ggeeddrraagg..  DDee  lleezziinngg

bbeeggiinntt  wwooeennssddaagg  1133  mmeeii  oomm  1111..4455

uuuurr..  SSpprreekkeerrss  zziijjnn  ddrr..iirr..  BBeerrnnaarrdd

VVeellddkkaammpp  eenn  pprrooff..ddrr..iirr..  TThheeoo  ddee

VVrriieess,,  bbeeiiddeenn  vveerrbboonnddeenn  aaaann  ddee

UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee..  

Einde aan het hoofdpijndossier dat ‘essay’ heet
Een briljante nieuwe Multatuli
of Zwagerman hoeven deel-
nemers aan de aankomende
essayworkshop van Studium
Generale niet direct te worden.
Maar wetenschapsjournalist
Anouck Vrouwe hoopt in elk
geval te bereiken dat studen-
ten hun schrijfvrees wat
kwijtraken. “Ze maken er vaak
een beetje een hoofdpijn-
dossier van.”

Het schrijven is een vaardigheid
die studenten aan de TU/e
volgens Vrouwe nauwelijks
leren. “Ook op de middelbare
school leer je weliswaar samen-
vattingen maken, begrijpend
lezen en krijg je wat gram-
maticaregels mee, maar hoe je
bijvoorbeeld goed een tekst
opbouwt…? Ik kan me voor-

stellen dat veel studenten daar
moeite mee hebben.”
Dat blijkt volgens haar ook uit
veel van de essays die studenten
die de collegereeks Big History
volgen, na afloop inleveren. “De
resultaten zijn nogal wisselend,
soms zelfs bedroevend. Terwijl
ik denk dat TU/e-studenten slim
genoeg zijn om niet alleen een
formule te kunnen afleiden,
maar ook taalkundige logica aan
te kunnen.”
Veel studenten dúrven gewoon
niet echt te schrijven, is Vrouwes
ervaring. Ze merkte dat ook toen
ze eerder als programmamaker
werkzaam was bij Studium
Generale en studenten soms
vroeg een aankondigende tekst
over een activiteit te maken. “Ze
moeten echt een drempel over,
hebben het idee dat een tekst

helemaal perfect moeten zijn en
maken er al met al vaak een
beetje een hoofdpijndossier
van.” 

Geen wiskunde
Bijkomend probleem is dat
‘essay’ volgens de schrijfster een
containerbegrip is met uiteen-
lopende definities. Zelf kan ze
prima zich vinden in de om-
schrijving op de site van de
Groningse universiteit: ‘een
goed geïnformeerde en goed
beargumenteerde opinie over
maatschappelijke of econo-
mische kwesties, op basis van
eigen of andermans onderzoek’.
Vrouwe:“Het is geen wiskunde,
het hoeft geen absolute waarheid
te zijn. Je zou het kunnen zien
als een discussie met een
onzichtbare tegenstander: je

moet je eigen argumenten
helder kunnen verwoorden,
maar tegelijkertijd die van de
ander onschadelijk zien te
maken. Het mooist is het als de
lezer denkt: ‘hé, daar zit wat in’.”
Kan na afloop van de workshop
nog met Vrouwe over behaalde
essayresultaten worden gecorre-
spondeerd? Ze lacht: “No cure,
no pay? Laat ik het zo zeggen:
mensen kunnen altijd hun
teksten naar me sturen voordat
ze deze inleveren, ik voorzie ze
graag nog van wat commentaar.
Maar in de praktijk blijkt dan
weer dat ze dat vaak niet goed
durven.”/.
De workshop ‘Het schrijven van een

essay’ wordt gehouden op de dinsdagen

12 en 19 mei en 2 juni. Voor meer infor-

matie: Jan Weerdenburg van Studium

Generale, j.weerdenburg@tue.nl. 

RRed jed je re r ininggsslleuteutelel
OOff  jjee  nnuu  ssttooeelleenn  mmaaaakktt,,  kklleeddiinngg  nnaaaaiitt  ooff  hhuuiizzeenn

bboouuwwtt::  ggooeedd  ggeerreeeeddsscchhaapp  iiss  eeeenn  eeeerrssttee  vveerreeiissttee  oomm

eerr  jjee  bbrroooodd  mmeeee  ttee  kkuunnnneenn  vveerrddiieenneenn,,  mmaaaarr  iiss  nniieett

oovveerraall  tteerr  wweerreelldd  vvaannzzeellffsspprreekkeenndd  vvoooorrhhaannddeenn..

TTeerrwwiijjll  oopp  aannddeerree  pplleekkkkeenn,,  wwaaaarroonnddeerr  iinn  NNeeddeerrllaanndd,,

iinnttuusssseenn  vveeeell  oovveerrttoolllliigg  ggeerreeeeddsscchhaapp  wwoorrddtt  wweegg--

ggeeggooooiidd..  

DDee  AAmmsstteerrddaammssee  LLaauurraa  DDoollss  tteellddee  eeeenn  eenn  eeeenn  iinn  11998822

bbiijj  eellkkaaaarr  oopp  eenn  bbrreennggtt  vvrraaaagg  eenn  aaaannbboodd  ssiinnddssddiieenn  bbiijj

eellkkaaaarr  mmeett  GGeerreedd  GGeerreeeeddsscchhaapp..  EEeenn  oouuddee  ttrrooffffeell,,

nnaaaaiimmaacchhiinnee  ooff  llaasshheellmm::  ggeerreeeeddsscchhaapp  ddaatt  hhiieerr  zziijjnn

ddiieennsstt  hheeeefftt  bbeewweezzeenn  mmaaaarr  nnoogg  pprriimmaa  bbrruuiikkbbaaaarr  iiss,,

wwoorrddtt  ddoooorr  vvrriijjwwiilllliiggeerrss  vvaann  ddee  ssttiicchhttiinngg  ooppggeekknnaapptt

oomm  mmeennsseenn  iinn  oonnttwwiikkkkeelliinnggssllaannddeenn  ttee  hheellppeenn  eeeenn

zzeellffssttaannddiiggee  ttooeekkoommsstt  oopp  ttee  bboouuwweenn..

OOookk  ssttuuddeenntteenn  eenn  iinnggeenniieeuurrss  kkuunnnneenn  zziicchh  nnuuttttiigg

mmaakkeenn  iinn  ddee  oonnttwwiikkkkeelliinnggsspprroobblleemmaattiieekk,,  iiss  ddee  oovveerr--

ttuuiiggiinngg  vvaann  GGeerreedd  GGeerreeeeddsscchhaapp..  EEeenn  mmeeddeewweerrkkeerr  vvaann

ddee  ssttiicchhttiinngg  vveerrtteelltt  eerroovveerr  aaaann  ddee  TTUU//ee  oopp  ddiinnssddaagg  1122

mmeeii..  DDee  lleezziinngg  mmeett  aaaannsslluuiitteenndd  eeeenn  kkoorrtt  ddeebbaatt,,  ggeeoorr--

ggaanniisseeeerrdd  ddoooorr  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  eenn  ddee  bbeessttuuuurrss--

ccoommmmiissssiiee  TTeecchhnniieekk  vvoooorr  OOnnttwwiikkkkeelliinnggsspprroobblleemmaattiieekk,,

bbeeggiinntt  oomm  1122..4455  uuuurr  iinn  ccoolllleeggeezzaaaall  1144  iinn  hheett  AAuuddiittoo--

rriiuumm..  VVoooorraaffggaaaanndd  eenn  nnaa  aafflloooopp  kkaann  ggeebbrruuiikktt--mmaaaarr--

nnoogg--bbrruuiikkbbaaaarr  ggeerreeeeddsscchhaapp  wwoorrddeenn  iinnggeelleevveerrdd.. FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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SSmmaakkeelliijjkk  eetteenn,,  ssmmaakkeelliijjkk

eetteenn..  HHaapp  hhaapp  hhaapp..  HHaapp

hhaapp  hhaapp..  DDaatt  zzaall  lleekkkkeerr

ssmmaakkeenn!!  DDaatt  zzaall  lleekkkkeerr

ssmmaakkeenn!!  EEeett  mmaaaarr  oopp,,  eeeett

mmaaaarr  oopp..  DDiitt  zzoonnggeenn  wwee  oopp

ddee  kklleeuutteerrsscchhooooll  vvoooorr  hheett

ddaaggeelliijjkkssee  ffrruuiitthhaappjjee..  EEllkkee

kklleeuutteerr  nnaamm  eeeenn  ssttuukk  ffrruuiitt

mmeeee  nnaaaarr  sscchhooooll,,  ddee  jjuuff

ssnneeeedd  aalllleess  iinn  kklleeiinnee

ssttuukkjjeess  eenn  zzoo  hheebbbbeenn  wwiijj

lleerreenn  ddeelleenn..  NNooooiitt  wwaass  eerr

eeeenn  ggrrooeenntteebbooeerr  ddiiee  zziicchh

zzoorrggeenn  mmaaaakkttee  oovveerr  hheett

ggrrooeeiieennddee  aaaannttaall  kklleeuutteerr--

sscchhoolleenn  wwaaaarr  ffrruuiitt  wweerrdd

ggeeddeeeelldd..  KKlleeuutteerrss  ddiiee

tthhuuiiss  aalllleeeenn  mmaaaarr  aappppeellss

kkrreeggeenn,,  kkoonnddeenn  kkeennnniiss--

mmaakkeenn  mmeett  ddee  bbaannaaaann,,  ddee

kkoommkkoommmmeerr  eenn  ddee  mmaannddaa--

rriijjnn..  EEnn  bbiijj  ddee  vvoollggeennddee  ttrriipp

nnaaaarr  ddee  ggrrooeenntteebbooeerr

eeiisstteenn  zziijj  ssttaammppvvooeetteenndd

ddaatt  mmaammaa  ooookk  bbaannaanneenn

mmooeesstt  kkooppeenn..  MMaammaa  ggaaff

ttooee,,  ddee  ggrrooeenntteebbooeerr  gglliimm--

llaacchhttee,,  aallllee  kklleeuutteerrss

ggeennootteenn  vvaann  hhuunn  lliieevvee--

lliinnggssffrruuiitt  eenn  ddee  aappppeell,,  ddee

bbaannaaaann,,  ddee  kkoommkkoommmmeerr

eenn  ddee  mmaannddaarriijjnn  wwaarreenn

ddoollggeelluukkkkiigg  ddaatt  zzee  ddoooorr

zzoovveeeell  mmeennsseenn  wweerrddeenn

ggeepprrooeeffdd..  WWaatt  iiss  ddeelleenn

ttoocchh  lleeuukk..

TTeerrwwiijjll  iikk  ddeezzee  ccoolluummnn

sscchhrriijjff,,  lluuiisstteerr  iikk  nnaaaarr  eeeenn

ccdd  vvaann  ddee  SSmmaasshhiinngg

PPuummppkkiinnss..  GGeekkrreeggeenn  vvaann

eeeenn  ‘‘vvrriieenndd’’..  IIkk  vviinndd  ddeelleenn

nnoogg  sstteeeeddss  eerrgg  lleeuukk  eenn  dduuss

ddeeeell  iikk  oonnlliinnee  mmiijjnn  ccdd--

ccoolllleeccttiiee  mmeett  eeeenn  ggrrooeepp

‘‘vvrriieennddeenn’’..  IIkk  kkeenn  zzee  nniieett,,

eenn  hhuunn  mmuuzziieekk  kkeenn  iikk  vvaaaakk

ooookk  nniieett..  MMaaaarr  iikk  kkaann  eerr

wweell  vvaann  pprrooeevveenn..  WWee

kkuunnnneenn  nnuu  oovveerr  ddee  hheellee

wweerreelldd  aalllleess  mmeett  eellkkaaaarr

ddeelleenn..  GGooeedd  ooppggeelleett  oopp  ddee

kklleeuutteerrsscchhooooll..  UUiitteerrmmaattee

ccuullttuurreeeell  vveerraannttwwoooorrdd..

AAlllleeeenn  hheett  mmaagg  nniieett..  DDee

ggrrooeenntteebbooeerr  iiss  bbaanngg  ddaatt

hhiijj  iinnkkoommsstteenn  mmiisslloooopptt..  EEnn

ddee  jjuuff  hheeeefftt  eerr  ooookk  nniikkss  vvaann

bbeeggrreeppeenn..  HHeett  ssppeell  ‘‘ssaammeenn

ddeelleenn’’  hheeeefftt  ooookk  ssppeell--

rreeggeellss;;  oomm  mmeeee  ttee  ddooeenn,,

mmooeett  jjee  wweell  zzeellff  eeeenn  ssttuukk

ffrruuiitt  mmeeeebbrreennggeenn..  AAllss

iieeddeerreeeenn  eeeenn  ssttuukk  ffrruuiitt

mmeeeenneeeemmtt,,  ddaann  wwoorrddtt

nniieemmaanndd  bbeennaaddeeeelldd,,  dduuss

hhooeefftt  eerr  ooookk  nniieemmaanndd

ggeessttrraafftt  ttee  wwoorrddeenn..

WWaannnneeeerr  hheett  ssppeell  ggooeedd

wwoorrddtt  ggeessppeeeelldd,,  wwoorrddtt

nniieemmaanndd  eerr  sslleecchhtteerr  vvaann..

DDaatt  ssnnaapptt  eeeenn  kklleeuutteerr  nnoogg..

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  iiss

ssttuuddeennttee  TTeecchhnniisscchhee

IInnffoorrmmaattiiccaa

En hoe is het in Concepción?

Concepción is een mid-
delgrote stad vierhonderd
kilometer ten zuiden van
Santiago, de hoofdstad
van Chili. Wie deze stad
in een reisgids opzoekt,
vindt waarschijnlijk een
kort hoofdstukje dat de
reiziger aanraadt om de

industriestad links te
laten liggen, en het is
inderdaad waar dat
Conce, zoals de bewoners
hun stad noemen, weinig
te bieden heeft voor de
gemiddelde toerist. De
brede straten worden
geflankeerd door grijze
gebouwen die geen van
allen het bezichtigen
waard zijn. Het feit dat
het hier in de zomer-
maanden meer regent
dan in Schotland helpt
ook niet mee.
Als de reisgidsen al een
positief woord over heb-
ben voor Concepción,
gaat het over de campus
van de Universidad de
Concepción. Vergeleken
bij deze ruime, groene
campus aan de voet van
beboste heuvels, is de
campus van de TU/e maar
een treurige aangelegen-

heid. Aan het centrale
grasveld liggen fraaie
gebouwen, en de trappen
aan de voet van de klok-
kentoren vormen een
perfecte locatie voor nach-
telijke concerten. Vooral
nu, in de ongebruikelijk
warme en droge herfst, is
de universiteit met
afstand het mooiste punt
van de stad.
Aan deze universiteit ben
ik een maand bezig met
mijn stage voor Embed-
ded Systems. In een lab in
de Falculdad de
Ingeniería werk ik aan
een FPGA-accelerator
voor medical image regis-
tration - simpel gezegd,
een chip die twee medi-
sche scans zo trans-
formeert dat ze zo veel
mogelijk overlappen, om
zo bijvoorbeeld te com-
penseren voor eventuele

bewegingen van de proef-
persoon in de scanner.
Het project staat nog in de
kinderschoenen, maar
gelukkig heb ik tot eind
september om alles
werkend te krijgen.
Het lab deel ik met twee
Chileense studenten, en
met mede-TU/e’er Barend
van Liempd. Samen met
onze twee collega’s en
andere Chileense
vrienden trekken we er
regelmatig op uit om de
omgeving te bezichtigen
en om te proeven van het
Chileense leven. Ze geven
ons gratis Spaanse lessen,
vooral over scheldwoor-
den en versiertrucs, maar
soms ook over nuttige
dingen. Die lessen heb-
ben we ook echt nodig,
want het Chileens is nau-
welijks te vergelijken met
het standaard Spaans. De

taal zit vol woorden die je
in geen enkel ander
Spaanstalig land tegen-
komt, en de Chilenen
praten zo snel dat ze bijna
niet te volgen zijn. Maar,
verzekeren de Chilenen
me, zolang ik weet hoe ik
‘huevon’ moet zeggen,
komt alles goed. 
Evert van Aart, 
student Embedded Systems

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.

FacFest: faculteitsbandjes
tonen muzikaal talent
Muzikaal talent blijkt
wijdverbreid aan de TU/e.
Veel faculteiten hebben
een bandje binnen hun
gelederen. Zes van die
faculteitsbandjes tonen
dinsdagavond 12 mei hun
muzikale talenten
tijdens het FacFest, een
initiatief van de Europese
Week Eindhoven. 

Met dit initiatief beoogt de
Stichting Europese Week
Eindhoven een activiteit
voor studenten van ver-
schillende faculteiten op
poten te zetten en de
Europese Week onder de
aandacht te brengen. Die
Week wordt van 25 tot en
met 29 mei gehouden. 
Organisator Diede Gulpers
vertelt: “We wilden iets
organiseren waarbij we
veel TU/e-studenten
betrekken. Het gaat vooral
om de gezelligheid. We
hebben de studievereni-

gingen benaderd en via
hen zijn we aan zes
bandjes gekomen.” De
muziek varieert van rock-
muziek tot experimentele
muziek en covers.
Nine.Zero is de band van
Industrial Design, Peppels
& van Berkel vertegen-
woordigt Scheikundige
Technologie, Doppler Shift
is van Technische Natuur-
kunde, het duo Stan en
Nick studeert Industrial
Engineering & Innovation
Sciences, Geruis is de band
van Wiskunde & Infor-
matica en Human Race
vertegenwoordigt
Werktuigbouwkunde./.
Het festival is 12 mei tussen

21.00 en 02.00 uur in de Playerz

op het Stratumseind. Kaarten

zijn vanaf maandag in de pauze

te koop op de loopbrug in het

Hoofdgebouw en kosten twee

euro. 

Tafeltennissers uit heel Europa naar Eindhoven
Studerende tafeltennissers
uit Frankrijk, Duitsland,
België, Zwitserland en
Tsjechië komen 9 en 10
mei naar het Studenten-
sportcentrum in Eind-
hoven voor het studenten
tafeltennistoernooi. Tafel-
tennisvereniging
TAVERES tekent voor de
organisatie van de 34ste
editie van haar jaarlijkse

toernooi. Dit jaar worden
er zo’n 310 deelnemers
verwacht, vertelt Florian
Roumen, voorzitter van
TAVERES. “Het zit al jaren
niet meer zo vol. We
hebben vorig jaar nieuwe
verenigingen aangeschre-
ven en ik vermoed dat dat
heeft geholpen.” 
Roumen verwacht vooral
van de Duitsers een sterk

staaltje tafeltennis. “Die
winnen elk jaar. Ze pakken
het ook erg serieus aan,
komen met een eigen
coach. Andere teams
komen juist meer voor de
feesten en de gezellig-
heid.” Op 9 en 10 mei
zullen 76 tafeltennistafels
in het sportcentrum
staan./.

Engelse korfballers kunnen 
net niet tippen aan Nederlanders
Atilla-voorzitter Tom van
Lochem is er nog wat
hees van. Niet zozeer van
het studentenkorfbal-
toernooi an sich, maar
wel van het feest dat
daarbij hoorde. De 27ste
editie van het
Attila/Euflex tournament
afgelopen weekend telde
zo’n 230 deelnemers - uit
Nederland, maar ook uit
Groot-Brittannië,
Duitsland en Finland.

Van Lochem hoopte eigen-
lijk op winst voor de
Britten, maar dat zat er dit
jaar niet in. Eén Brits team
behaalde wel de vierde
plaats. “Je ziet dat de korf-
balsport in Groot-Brit-
tannië in opkomst is. Het
was eerst vooral een stu-
dentensport, maar je ziet
dat ze nu ook steeds meer
burgerverenigingen op-
richten.” 
Tot nu toe zijn Nederland
en België nog altijd de korf-
ballanden bij uitstek,
vertelt Van Lochem.
“Alleen hebben nog maar
weinig Belgische teams
aan ons toernooi mee-
gedaan. Die zitten vaak
met competitieverplich-
tingen.” Uiteindelijk
gingen een Tilburgs team
en een team uit
Wageningen er met respec-
tievelijk de eerste en
tweede prijs vandaan. Een

team met oud-Attilaspelers
werd derde.
De Attila-teams zelf
wonnen geen prijs, maar
daar gingen ze ook niet
voor. Van Lochem: “We
vinden het niet de bedoe-
ling dat we ons eigen
toernooi winnen.” Er was
ook nog een prijs voor het

team dat het langst met de
meeste personen overbleef
op het feest op zater-
dagavond in De Bunker.
Daar slaagde een team uit
Maastricht het beste in.
Met drie leden zochten ze
pas om 06.30 uur hun bed
op./.

TU/e’ers in race studentenverkiezing
Twee TU/e’ers zijn in de race voor de titel Student of the
Year 2009. Bouwkundestudente Elies Koot en studente
Scheikundige Technologie Jeaphianne van Rijn hebben
zich online in de strijd geworpen om te laten zien dat
beauty en brains in Eindhoven prima hand in hand
kunnen gaan. Vandaag, woensdag 29 april, maakt online
studentencommunity Studenten.net bekend welke 24
kandidaten de meeste stemmen hebben vergaard en
doorgaan naar de halve finale. Zie www.studentoftheyear.nl. 

ID viert verjaardagsfeestje Blind.iD!
Lucid, de studievereniging van Industrial Design viert dit
jaar haar verjaardag met Blind.iD! op 6 mei vanaf 22.00
uur in het Stroomhuisje in Eindhoven. Het evenement
kenmerkt zich niet alleen door elektronische muziek,
maar ook door een visuele show. Onder meer VIA-
DUKTAPE en Space Pirates verzorgen optredens. Kaarten
kosten in de voorverkoop zeven euro bij Lucid (HG 2.95). 

Asterix viert lustrum met baanwedstrijd
Studentenatletiekvereniging Asterix houdt vrijdag 8 mei
haar jaarlijkse baanwedstrijd. Omdat die wedstrijd in het
teken staat van het achtste lustrum, is het evenement om-
gedoopt tot 8-baanwedstrijd. Er zijn zowel looponderdelen
als technische onderdelen. De wedstrijd start om 18.30 uur
op sportpark De Hondsheuvels. Na de wedstrijd is er een
lustrumfeest in de kantine op het sportpark. Je kunt je
inschrijven via www.asterixbaanwedstrijd.nl. 

Foto: Bart van Overbeeke
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Effe zeuren

/Fred Steutel
Kent u de ‘Wet van Zipf’? Nee? Ik leg het
uit: George Kingsley Zipf (1902 - 1950),
hoogleraar linguïstiek in Harvard, had
belangstelling voor ordenen en tellen.
Hij onderzocht het voorkomen van
woorden in lange teksten en ordende die
woorden naar afnemende frequentie:
het meest in de tekst voorkomende
woord kreeg nummer 1, het op één na
meest voorkomende woord nummer 2,
enzovoort. Het viel hem op dat het
woord met rangnummer 1 ongeveer k
keer zo vaak voorkwam als het woord
met rangnummer k, dus: het tweede
half zo vaak als het eerste, het derde een
derde keer zo vaak, etc. Dit verschijnsel

is ‘wet van Zipf’ gaan heten; hij komt in
allerlei situaties voor. Een bekend
voorbeeld is de rangschikking van grote
steden in de VS naar afnemende aan-
tallen inwoners. De eerste vijf en hun
inwoneraantallen: New York, Los
Angeles, Chicago, Houston, Philadel-
phia met (afgerond, in duizendtallen)
7420; 3598; 2802; 1786; 1436. Een heel
aardige ‘fit’.
De wet geldt voor de rangschikking van
wetenschappers naar het aantal gepubli-
ceerde artikelen, en ook voor de aan-
tallen citaties van artikelen door één
persoon. De aantallen citaties van mijn
tien meest geciteerde artikelen zijn 132;
43; 35; 27; 23; 21; 20; 19; 15; 13. Prima fit.
Salarissen passen niet in de wet van

Zipf: daar zit te weinig variatie in.
Interessanter is het om naar particuliere
vermogens te kijken en zelfs naar de
vermogens van alle 6,6 miljard mensen
op aarde. Als de rijkste mens 60 miljard
euro heeft, dan hebben, volgens dit
model, de armsten, en daar zijn er heel
veel van, 9 euro - waarde van
echtgeno(o)t(e) en lijfgoed meege-
rekend. Twee vragen zijn nu interessant:
hoe groot is volgens dit model het totale
particuliere vermogen op aarde, en hoe
weinig mensen hebben samen de helft
van alles? Om deze vragen te kunnen
beantwoorden gebruiken we een (on-
geveer)formule: 

1+ 1/2  +1/3 + ··· + 1/N =  log N + C,

waarbij log de natuurlijke logaritme
voorstelt en C (= 0, 577) de constante
van Euler. Het antwoord op de eerste
vraag wordt dan 1508 miljard euro, het
antwoord op de tweede: ongeveer
60.000. Beide antwoorden wijken sterk
af van de werkelijkheid. Google vertelt
mij dat de bijna 700 miljardairs samen
al 2100 miljard bezitten.
Merkwaardigerwijs past de wet van Zipf
wel vrij goed bij clusters van telkens 25
‘rijkaards’, met vermogens van samen
450; 200; 140; 110; 95; 80; 70; 65; 60; …
miljard euro. Bij dit model is het totale
vermogen 9.000 miljard. De aller-
armsten hebben we ‘rijk’ gerekend: elk
70 euro. 

WWiiee:: Ruud van Giels / 21 / vierdejaars 
Bouwkunde

WWaannnneeeerr:: sinds begin april
WWaatt::  gedownload plaatje van ffffound
WWaaaarroomm:: “Als ik niets te doen heb vind ik het
leuk om de site www.ffffound.com te bekijken.
Daar staat zoveel mooi artwork op en kent een
goed doorkliksysteem (red.: ja, echt een
aanrader!). Ik gebruik het ook wel eens voor pro-
jecten. 
Deze vind ik vet omdat ik recent een documen-
taire zag van Tegenlicht over de consumptiemaat-
schappij. Cultuurfilosoof Ad Verbrugge hield een
heel verhaal over hoe we van jongs af aan op-
gevoed worden tot consument. Hier zie je een
baby geheel opgebouwd
uit consumptiegoederen
die dat verhaal prachtig
illustreert. Het vetste
vind ik dat je eerst
geraakt wordt door het
beeld en dat je daarna
ook nog merkt dat er
een betekenis achter
zit.”

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


