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Campusbewoner
voelt zich veilig
Enquête levert 3800 reacties op
Bijna alle medewerkers en
studenten van de TU/e (98
procent) voelen zich veilig op
de campus. Vijf procent van de
bewoners is zich de afgelopen
jaren wel onveiliger gaan
voelen. Ook ziet één op de vier
TU/e’ers ruimte voor verbetering. Diefstal en een soms
matige verlichting op het universiteitsterrein zijn de voornaamste oorzaken voor een
unheimisch gevoel.
Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een digitale enquête
onder 3800 campusbewoners
van het onderzoeksbureau Integron, dat in opdracht van de universiteit is uitgevoerd. Daarmee
heeft ongeveer 35 procent van alle
studenten en medewerkers de
vragenlijst ingevuld. Integron
heeft gekeken naar het veiligheidsgevoel, het veiligheidsgedrag en de ervaring van
TU/e’ers. Het is voor het eerst dat
de universiteit een dergelijk
onderzoek heeft laten uitvoeren.
Campusbewoners voelen zich
vooral veilig omdat zij nooit
beangstigende situaties hebben
meegemaakt op het universiteitsterrein (38 procent) en zij de plek
ervaren als een vertrouwde
omgeving (25 procent). Ook de
voldoende aanwezigheid van
bewakingspersoneel,
andere
TU/e’ers en voorzieningen als
camera’s, alarminstallaties en
een pasjessysteem worden als
redenen genoemd.

Toegankelijkheid
De twee procent die zich onveilig
voelt, geeft diefstal (23 procent)
en het universiteitsterrein (18
procent) daarvoor als belangrijke
redenen. Daarnaast bezorgen
ook een gebrek aan toezicht en de
gemakkelijke toegankelijkheid
van de campus die groep een

beangstigend gevoel. Van de
bewoners die zich minder op hun
gemak zijn gaan voelen, wijt 38
procent dat aan diefstal. In
mindere mate schrijven zij dat
toe aan de verslapte controle bij
binnenkomst en de toename aan
incidenten.

Nazorg
Een kwart van de TU/e’ers vindt
dat met name de verlichting
rondom enkele campuslocaties,
zoals het Hoofdgebouw, De Hal
en het Paviljoen, verbetering
behoeft. Ook de overzichtelijkheid en netheid van het terrein
kunnen volgens die groep beter.
Verder vindt een deel van de
bewoners dat de nazorg bij
diefstal nog te wensen overlaat.
Vooral medewerkers en vrouwen
menen dat de veiligheid kan
worden opgekrikt. Hetzelfde
geldt voor de campusbewoners
die vaak ’s avonds, ’s nachts en in
de weekenden op het TU/eterrein aanwezig zijn. De omgevingen rondom het Studentensportcentrum en het Auditorium
worden het meest gemeden door
TU/e’ers. Nacht- en weekenddienders, vrouwen en medewerkers ontwijken die locaties
dan ook het vaakst.

Europese Week
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De enquête loopt parallel aan het
vervolg op de zogeheten ‘security
scan’ van de campus en alle TU/egebouwen, afgelopen najaar.
Adviseurs constateerden daarbij,
zowel binnen als buiten, allerlei
‘zwakke plekken’. Die zijn inmiddels aangepakt, aldus de BedrijfsHulpVerlening. De bevindingen
moeten leiden tot een structureel
veiligheidsplan voor de TU/e./

Met tientallen knallen en de mooiste kleuren die de avondhemel
verlichtten, opende maandagavond 25 mei de Europese Week.
Hans-Gert Pöttering, voorzitter van het Europees Parlement,
sprak de aanwezigen toe via een op Kennispoort geprojecteerde
videoboodschap.
Bijna had het weer roet in het eten gegooid, maar de organisatie
besloot de gok te wagen en liet het geplande vuurwerk
doorgaan. Dinsdagavond moest de organisatie zich alsnog naar
de weergoden schikken en werden de buiten geplande
optredens op het Stratumfestival naar binnen verplaatst.
Voor de Europese Week kwamen 260 deelnemers uit meer dan
veertig landen naar Eindhoven. De week eindigt vrijdag 29 mei
met een recordpoging waterballonnen gooien, vanaf 17.00 uur,
op het Tema-veld.

.

Foto’s: Bart van Overbeeke

‘High Potential’ onderzoeksprogramma’s bekend
Rector prof.dr.ir. Hans van
Duijn heeft op 19 mei de eerste
vier High Potential Research
Programs van de TU/e bekendgemaakt. Deze multidisciplinaire programma’s krijgen
van de TU/e elk een subsidie
van een miljoen euro, verspreid
over vier jaar.
Als de programma’s succesvol
zijn, komen ze in aanmerking
voor nog eens vier jaar subsidie.

De High Potential Research
Programs vormen voor de TU/e
een nieuwe manier om vernieuwende en risicovolle multidisciplinaire
onderzoeksprogramma’s van bij voorkeur jonge
hoogleraren en universitair
hoofddocenten te stimuleren.
Dr.ir. Arjen Bogaerds en
prof.dr.ir. Frans van de Vosse
(Biomedische Technologie) zullen het project ‘Blood in motion’
leiden, waarin onderzoekers van

de faculteiten BMT, Technische
Natuurkunde (TN) en Werktuigbouwkunde (W) de handen ineenslaan om de processen rond
de stolling van bloed te doorgronden. Prof.dr. Emile Aarts
(Industrial Design) presenteerde
‘I-lighting the World’, een
samenwerkingsverband tussen
zes faculteiten met als doel intelligente verlichting te ontwikkelen.
Supersnelle en energiezuinige
optische chips op basis van de

nieuwste lichtbronnen staan
centraal in het project van prof.dr.
Andrea Fiore (TN), die hiervoor
samenwerkt met onderzoekers
van Elektrotechniek. Tot slot richt
programmaleider prof.dr. Rint
Sijbesma (Scheikundige Technologie) zich met collega’s van TN
en W op het ontwikkelen van
polymeren met de bijzondere
eigenschappen van biologische
materialen, met medische toepassingen als ‘tissue engi-

neering’ in het achterhoofd.
Uit de dertien ingediende voorstellen wordt op korte termijn
nog een vijfde voorstel gehonoreerd. In het najaar volgt een
nieuwe ronde, zodat op termijn
jaarlijks tweeënhalf miljoen euro
zal worden gestoken in de High
Potential Research Programs./

.

In de maand juni zal Cursor op de onderzoekspagina’s elke week één van de
gehonoreerde voorstellen uitlichten.
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Stijn Holdrinet
“We woonden thuis in ons eigen ontwerp”
Interview: Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke
Als aankomend architect is hij
nog altijd blij dat hij als kind
op een Vrije School zat. “Niet
omdat daar alles mocht, maar
omdat creativiteit, zelfwerkzaamheid en eigen inbreng er
centraal stonden.” Stijn
Holdrinet studeert Bouwkunde, maar is ook naast zijn
opleiding volop actief, onder
andere bij de Eindhovense
studentenrijvereniging
Concorde en Casa Vertigo.
Zevendejaars is Holdrinet, maar
afgezien van de meewarige
opmerkingen die hij soms krijgt
op familiefeestjes, vindt hij zijn
wat langere studietraject zelf
geen probleem. Een beurs heeft
hij niet, maar zijn vader betaalt
het collegegeld. Het geld voor de
huur leent hij en de rest verdient
de student met zijn werk voor
Casa Vertigo, dat allerlei activiteiten organiseert binnen de
faculteit Bouwkunde.

Zijn basisschooltijd beleefde hij
met veel plezier aan de Vrije
School in Eindhoven. Op het
streekatheneum in Zaltbommel,
waar het gezin later naartoe verhuisde, voelde Holdrinet zich
vanwege zijn achtergrond en
milieu enigszins een buitenbeentje. “De terugkeer naar
Eindhoven en de studie aan de
TU/e waren een opluchting.”
Holdrinet wist naar eigen
zeggen al vroeg dat hij architect
wilde worden. Eén van zijn
ooms is stedenbouwkundige,
een andere is tekenaar bij een
architectenbureau. Niet dat dat
zijn keuze bepaalde overigens:
“Ik was in mijn vrije tijd altijd
met mijn handen bezig. Alle
huizen waarin ik heb gewoond,
zijn door mijn vader verbouwd.
Ik hielp hem altijd. Daardoor
heb je van kinds af aan gereedschap in handen, bedenk je oplossingen voor bijvoorbeeld een
moeilijke hoek of help je bij het
leggen van de parketvloer.”
Met het hout dat overbleef,

bedacht Holdrinet steeds nieuwe
dingen. “Toen mijn vader eens
op reis was en hij het NK kanoslalom moest missen, heb ik van
wat hout, een guts en schuurpapier een kano voor hem
gemaakt. Eigenlijk heb ik zo op
speelse wijze kennisgemaakt
met alle facetten van de bouwwereld; we woonden thuis in ons
eigen ontwerp. Dat leidde tot
aandacht voor het kleine; mijn
ontwerpen gaan ook altijd van
klein naar groot.”
Sinds een paar jaar heeft hij er
een grote hobby bij: paardrijden.
Dat begon tijdens een vakantie
in Cuba, na het overlijden van
zijn moeder, drieënhalf jaar
geleden. Op de vraag ‘Wat nu?’
trokken Holdrinet en zijn
broertje, beiden zonder ervaring, te paard door de
Cubaanse heuvels. “Mijn
broertje vond het leuk, maar ik
vond het meteen gewéldig.” Via
een vriendin kon hij, zonder
ervaring, bij de Sonse manege
Sonniushof komen rijden. “Het
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mooie aan paardrijden? De wisselwerking met het paard, dat
een eigen karakter en wil heeft.
Samenwerken is ook echt sámen
wérken. Na een training ben ik
drijfnat; de volgende dag heb ik
spierpijn.”
Sinds een jaar springt Holdrinet
ook; volgens hem het allerleukst.
Zijn vaste paard is Walonso, een
zesjarige ruin. “Hij moest, net
als ik, nog heel veel leren, maar
het klikte meteen. Met de
meeste paarden heb je bij het
springen altijd een angstmoment,
maar met hem heb ik dat niet. Ik
voel zijn enorme kracht en de
sensatie als je springt - alsof je
vliegt.” Een jaar na het overlijden van zijn moeder vond hij
overigens toevallig foto’s van
haar te paard. Holdrinet wist
niet dat ze had gereden: “Het is
net alsof ik de traditie nu voortzet.”
Bij Casa Vertigo aan zijn faculteit Bouwkunde belandde hij
toevallig; Holdrinet werd gevraagd om mee te helpen een
expositie op te bouwen, de keer

daarna weer, enzovoort. Na twee
jaar kreeg hij een contract en
meer verantwoordelijkheid. Hij
benadrukt dat Plaza, de grote
open ruimte op de eerste verdieping in Vertigo waar veel activiteiten plaatsvinden, geen museumruimte is: “Het leuke is om
er met beperkte middelen en
materialen iets moois van te
maken. Dat lukt steeds beter en
makkelijker.”
Zo ontwierp en maakte Holdrinet
een fraai en praktisch systeem
panelen in de vrije ruimte op te
hangen. “Het hoogtepunt was de
tentoonstelling van architect Jo
Jansen vorig jaar, die ik bijna
helemaal zelf samengesteld heb.
Ook de beeldbewerking van
foto’s van architectuurfotograaf
Kim Zwarts mocht ik doen. Hij
heeft ze vrijwel allemaal, op één
na, goedgekeurd. Bij de opening
kreeg ik veel complimenten, ook
van Jo Coenen (architect en exNederlands bouwmeester, red.).
Toen dacht ik wel even: ‘Stijn, je
kunt toch wel wat.’”/

.

De week van/Jeroen
Jeroen Keeris, tweedejaars
Elektrotechniek, nam vorige week deel
aan het WK rafting.
Na een vlotte reis van vijftienhonderd
kilometer komt het Nederlandse raftteam
aan in de stad Banja Luka in Bosnië en
Herzegovina. Een groot verschil met de
rest van het land; deze moderne stad is
namelijk niet door de oorlog aangetast.
Rond deze stad zal het WK rafting plaatsvinden waaraan vijfendertig landen
deelnemen. Op de prachtige Vrbas-rivier
worden de onderdelen sprint, headto-head en de slalom gevaren; op de Tararivier vindt de downriver plaats.
Op zondag is er een groot openingsfestival, er staan ongeveer twintigduizend
mensen te kijken. Onze oranje klompen
zorgen voor veel enthousiasme in het
publiek.
De sprint en H2H worden op dinsdag

gevaren op een driehonderd meter lange
stroomversnelling. ‘s Ochtends heb ik
door alle spanning moeite met het ontbijt.
Eenmaal aan de start is de spanning wat
gezakt, omdat ik weet dat het nu moet
gebeuren. De sprint loopt niet helemaal
vlekkeloos omdat we in het wilde water
even van de ideale lijn raken. Een achttiende plek - jammer, want er zit meer in.
‘s Middags is de H2H: een afvalrace
waarbij je iedere keer tegen een team racet
over het sprintparcours. We komen als
eerste uit tegen Chili, het tweede team op
de sprint, maar door een slimme vaarlijn
kunnen we ze verslaan. De tweede ronde
verliezen we van Oostenrijk; we worden
uiteindelijk negende op dit onderdeel.
Op donderdag wordt op de Tara-rivier de
downriver gevaren: een uitputtingsslag
van zeventien kilometer over een wilde,
kraakheldere rivier. Na een superstart
liggen we de eerste twintig minuten aan
kop. De zeventien kilometer blijkt toch te

lang, waardoor we
aan het eind de
kracht verliezen.
We eindigen
met een tijd van
48:24,44,
binnen een
minuut van de
nummer een: de
Hongaren. Dit is
goed voor een vijftiende
plek.
Op zaterdag mogen we nog een keer aan
de bak voor de slalom. Het is verglijkbaar
met slalom-skiën, maar dan op wild water
met twaalf poorten. Onze run verloopt
goed, maar jammer genoeg gaat het bij
poort negen mis en verliezen we veel tijd.
Dit resulteert nog in een achttiende plaats.
Een mooi WK, waar het voor ons nét niet
lukte. Ik heb erg genoten van de prachtige
natuur en de vriendelijke mensen in dit
land.
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TU/e Science Park in
‘crisisplan’ gemeente
De gemeente Eindhoven ziet
het TU/e Science Park als één
van de projecten om de financiële crisis in de regio het
hoofd te bieden. Dit Science
Park waartoe de campus de
komende jaren moet worden
omgevormd, maakt deel uit van
het aanvalsplan voor de crisis
dat de stad deze week presenteerde. Voor het plan is 600
miljoen euro vrijgemaakt,
waarvan de gemeente
Eindhoven 200 miljoen voor
haar rekening neemt.
Het universiteitsterrein moet het
komende decennium een wetenschappelijke ‘hotspot’ worden
die beter aansluit bij de High
Tech Campus en Strijp-S. Hoeveel van het genoemde gemeentelijke crisisbudget naar dit zogenoemde Science Park gaat, is nog
niet bekend. In het aanvalsplan
wordt slechts vermeld dat de geplande herontwikkeling van de
TU/e-campus naar schatting 250
miljoen euro gaat kosten; een
raming van de TU/e.
De universiteit is niet betrokken
geweest bij de invulling van het
aanvalsplan, zo laat Peter van
Dam, woordvoerder van het
College van Bestuur, weten. “Bij
ons was van dit aanvalsplan voor
de kredietcrisis nog niets

bekend. Tot dusverre heeft de
bemoeienis van de gemeente met
onze bouwplannen rond de
W-hal een kostenoverschrijding
van twaalf miljoen euro veroorzaakt. Dat de gemeente nu van
plan lijkt te zijn geld uit te
trekken, is voor ons een nieuw
geluid. Daar zouden we uiteraard
erg blij mee zijn.”
Ook de leider van het project
Science Park, ir. Herman Rikhof,
was niet op de hoogte van het aanvalsplan. “We zijn nog bezig met
het uitschrijven van een ontwikkelingsvisie voor het Science
Park. Dat gaat volgens planning.”
In oktober zal de gemeenteraad
zich uitspreken over de ontwikkelingsvisie, die als basis moet
dienen voor een nieuw bestemmingsplan voor de TU/e-campus.

Expat Center
Behalve het Science Park wordt
in het aanvalsplan onder andere
ook de oprichting van het
Brabant Expat Center genoemd:
een fysiek en digitaal centrum
dat de buitenlandse werknemer
(kenniswerker
en
arbeidsmigrant) directe eerstelijnshulp
biedt bij zijn of haar vestiging in
Brabant. Het centrum moet
expats helpen met praktische
zaken zoals werk- en verblijfsvergunningen en kinderbijslag./

.

Plasterk geeft open gastcollege op TU/e
Minister Ronald Plasterk van OCW geeft maandag 8 juni een open
gastcollege aan de TU/e. Het optreden ‘De voordracht van Plasterk’ is
van 14.30 tot 15.15 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Over de
inhoud van het college is nog niets bekend, laat Jan Weerdenburg van
Studium Generale weten. Behalve de titel en de subtitel: ‘Is dit beleid of
is hierover nagedacht - wat kan de politiek betekenen voor wetenschap
en hoger onderwijs?’. Het vastleggen van de minister als spreker kostte
SG vrijwel geen enkele moeite. Het werd namelijk geregeld door mr. Jo
van Ham, die sinds een half jaar bestuurslid van de TU/e is, maar voor
die tijd op het ministerie van OCW werkte.

Niet alleen de Eindhovense faculteit verandert per 1 september
van naam; ook de Delftse en
Twentse zusterfaculteiten zijn
van zins op deze datum de
naamswijziging door te voeren.
Zowel in Delft als in Twente is
onderzoek uitgevoerd naar het
imago van Elektrotechniek en de
associaties die de naam oproept.
Mede op grond van deze onderzoeken is het besluit genomen
om de naam van zowel de bacheloropleiding als van de faculteit te
wijzigen.
Met ‘Electrical Engineering’ zou
de opleiding duidelijker gepositioneerd kunnen worden als een

Bedrijfsleven bekijkt vorderingen
TU’s op het gebied van robotica
In het Philips Stadion vond
dinsdag 26 mei Dutch Robotics
2009 plaats. Voor het bedrijfsleven een uitgelezen mogelijkheid om middels lezingen en
demonstraties te weten te
komen hoe het onderzoek aan
de drie TU’s op het gebied van
robotica ervoor staat.
Aan de TU/e is prof.dr.ir.
Maarten Steinbuch de kartrekker
op het gebied van robotica. De
bekendste exponent hiervan aan
de TU/e is het robotvoetbalteam
van Tech United, dat onlangs nog
een derde plaats behaalde tijdens
de German Open in Hannover.
Steinbuch ziet veel mogelijkheden voor robotica, met name
voor de rol die de TU/e daarin kan

vervullen. Vorige week nog
presenteerde hij bij het innovatieprogramma Point-One een
ambitieus plan ter grootte van
dertig miljoen euro. Point-One
heeft namelijk honderd miljoen
euro aan extra middelen ontvangen om een aantal grote innovatieve onderzoeksprogramma’s
te ondersteunen.
Steinbuch heeft een aantal al
bestaande projecten samengevoegd tot het programma
‘Dromotica’, een samenvoeging
van domotica en robotica. Hij ziet
veel in het ombouwen van de
voetbalrobots tot mobiele robots
voor in huis. “Die kunnen op die
manier een functie krijgen in de
thuiszorg van ouderen. Ook op
het gebied van tele-operations

liggen mogelijkheden. Hierdoor
kunnen mensen die gehandicapt
zijn, toch bepaalde handelingen
zelf blijven uitvoeren”, aldus
Steinbuch. Volgens hem vond
Point-One het plan, dat moet
concurreren met negen andere
voorstellen, interessant, maar
wellicht staat het op dit moment
nog iets te ver van de markt af,
aldus Steinbuch.
Op de bijeenkomst in het Philips
Stadion, waar onder meer een
demonstratie werd gegeven met
de 3TU humanoïd TUlip, werd
ook
RoboNED
gepromoot.
RoboNED is het platform in
oprichting waaronder alle Nederlandse activiteiten op het gebied
van robotica verenigd moeten
worden./

.

Ach en Wee

Elektrotechniek kiest
voor nieuwe naam
De faculteit Elektrotechniek
gaat komend collegejaar van
start onder de nieuwe naam
‘Electrical Engineering’. Ook de
bacheloropleiding gaat zo
heten. Volgens het faculteitsbestuur is de opleiding zo duidelijker te positioneren en verbetert hiermee de uitstraling.
Studentengroepering PF vindt
de argumentatie niet erg
steekhoudend, maar ging in de
U-raadsvergadering wel
akkoord.

In het Philips Stadion werd ook een demonstratie gegeven door een drummende en gitaarspelende robot, die is ontworpen door
enkele oud-studenten van de TU/e. Foto: Niek Brunninkhuis/Photo40

universitaire studie ten opzichte
van opleidingen elektrotechniek
op het vmbo, het mbo en het hbo.
Ook geeft het de opleiding
volgens het bestuur veel meer
een hightech uitstraling. Nu
wordt de opleiding door scholieren nog vaak geassocieerd met
het beroep van elektricien, het
solderen van kabels of het
monteren van stopcontacten.
Ook sluit de naam zo goed aan bij
de vervolgmaster, die al de naam
Electrical Engineering draagt.
De universiteitsraad stemde
maandag 25 mei in met de
naamswijzing, maar studentengroepering PF gaf wel een stemverklaring af, waarin men liet
weten niet erg overtuigd te zijn
door de argumenten van het
faculteitsbestuur. Volgens de PF
is het slechte imago van de opleiding niet terug te voeren op de
naam, maar veeleer op de slechte
promotie van de opleiding.
Rector prof.dr.ir. Hans van Duijn
had wel begrip voor de naamswijziging in het kader van de steeds
verdergaande
internationalisering van het onderwijs. Hij zag
het als een belangrijk element bij
de werving van eerstejaars./

.
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Bouwkunde gaat door met debatten
Folia - Universiteit van Amsterdam

De kunst van het oppikken
Antropologie is ook een vak. De Amsterdamse student
Jitse Schuurmans dook voor zijn afstudeerscriptie in de
obscure Amerikaanse subcultuur van de ‘pick-up artists’:
mannen die er een sport van maken om met gladde
praatjes zoveel mogelijk dames in bed te krijgen.
De antropologiestudent vloog naar San Francisco en
dompelde zichzelf onder in de lokale ‘seduction com munity’. Op een enkeling na zijn de mannen niet half zo
stoer als ze zich voordoen, zo bleek: “Waar ik kwam, was
het doorgaans een treurige bedoening. Jongens die
wanhopig zitten te flirten, handpalmen proberen te lezen
en allemaal dezelfde grappen en openers vertellen.”
Eén van de verleiders met wie hij in contact kwam, sprak in
Schuurmans bijzijn een paar honderd vrouwen aan.
S l e c h t s e e n m a a l l e v e r d e d i t d a a d w e r k e l i j k s e k s u e el
contact op: met een dikke, schele Koreaanse toeriste die
nauwelijks een woord Engels sprak. “Maar daar was hij
wel erg gelukkig mee.”

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Kattenhel in Groningen
Veel commotie naar aanleiding van een demonstratie door
de Anti Dierproeven Coalitie (ADC) bij het Universitair
Medisch Centrum Groningen. Onderzoekers gebruiken
daar katten voor onderzoek naar incontinentie. Volgens
het ADC is het een ‘kattenhel’: er zou bij de katten onver doofd een substantie in de hersenen worden gespoten,
hetgeen door de universiteit wordt ontkend.
Toch liep de mailbox van hoogleraar neuroanatomie Gert
Holstege vol met reacties. Teveel om überhaupt te lezen,
volgens Holstege. Hij gebruikt katten omdat die -in tegen stelling tot bijvoorbeeld knaagdieren- hun plas kunnen
ophouden. Incontinentie is een groot probleem, zegt hij:
“We hebben het over mensen die in de hoek van de kamer
in hun broek zitten te plassen en zich doodschamen dat ze
dat doen. Als ik het zonder katten zou kunnen, deed ik dat
liever, maar dat kan nu eenmaal niet.”

Mare - Universiteit Leiden

Japan in de war
De democratie in Japan kraakt, aldus de Leidse alumnus
Hans van der Lugt. Na tien jaar correspondentschap voor
het NRC Handelsblad in dat land, concludeert hij dat de
hippe Japanse jeugdcultuur -met zijn manga (strips),
anime (tekenfilms) en excentriek uitgedoste jongereneen vertekend beeld geeft. Qua vorm is het land volgens
hem democratisch, maar de extreem hiërarchische orga nisatie van de samenleving zorgt ervoor dat een vaste
elite alle macht bezit. Vooral over het gebrek aan pers vrijheid toont Van der Lugt zich geschokt. Overheids organisaties beschikken volgens hem over eigen
persclubs waarvan alleen een select gezelschap lid mag
worden.

Delta - TU Delft

Papieren slachtoffers
Een jaar na de brand die het bouwkundegebouw van de TU
Delft verwoestte, neemt Delta een kijkje in de vriesruimte
van DocumentenWacht in Beekbergen. Hier liggen
boeken, tijschriften en dia’s uit het depot en de kelder van
de bouwkundebibliotheek, ingevroren wachtend op een
poging tot restauratie. De boeken stonden lange tijd in of
nabij het bluswater en kwamen dus onder de schimmel te
zitten. Het herstel van een enkel boek loopt in de duizen den euro’s, dus alleen onvervangbare exemplaren worden
gerestaureerd. Geen gemakkelijke klus, zo valt af te
leiden uit de beschrijving van de Delftse collectie door een
medewerkster van DocumentenWacht: “Alles was nat en
er zaten witte koeken schimmel op. Het stonk als een open
riool, ik werd er helemaal onpasselijk van.”

Het bestuur van de faculteit Bouwkunde wil elk
semester een openbaar
debat houden met studenten. De sessies
krijgen daarmee een
structureel karakter, na
twee eerdere bijeenkomsten in februari en
april. Het eerstvolgende
debat is op 6 oktober.
Het driekoppige faculteitsbestuur wil daarmee zijn
plannen op het gebied van
onderwijs en onderzoek
beter uitleggen aan studenten. De debatten moeten thematisch verlopen.
Het bestuur licht per deel-

onderwerp zijn doelstellingen en visie toe, waarna
studenten kunnen reageren. Vooraf kunnen studentenvertegenwoordigers
kwesties aankaarten bij het
bestuur.
Studenten uitten in februari in een zelf georganiseerd debat hun grieven
over een gebrek aan visie
bij de leiding. Zij wilden
onder meer opheldering
over de richting die de
faculteit op wil, welke
vakken blijven en of
vakken ook vervallen als de
verantwoordelijke docent
vertrekt.
Opleidingsdirecteur dr.ir.

Faas Moonen denkt dat de
debatten een toegevoegde
waarde kunnen hebben,
bovenop de reguliere
kanalen
langs
welke
studenten hun wensen en
klachten kwijt kunnen.
“Hiermee trek je een
breder publiek. Zo kun je
faculteitsbreed aan studenten de achtergronden
van je besluiten uitleggen
en je langetermijnvisie
duiden. Al was de eerste
sessie niet vruchtbaar. Er
werden
volop
ongenoegens gespuid, maar het
bestuur kon daarop nauwelijks reageren. Kleine
zaken werden uitvergroot

en gegeneraliseerd. De
tweede bijeenkomst was
wél constructief.”
Hilde Krings, bestuurslid
van
studievereniging
CHEOPS, vindt dat het
bestuur nu beter luistert
naar de grieven van de studenten. “Wij zijn dan ook
blij met deze handreiking
van het bestuur. Er zijn nog
veel zaken te bespreken,
zoals de beschikbaarheid
van docenten, de spreiding
van lesuren en de opvang
van vertrekkende docenten. Ook een heldere
overkoepelende visie mis
ik nog steeds.”/

.

TU/e-hoogleraar Schot ‘Berichtgeving over lek
TU/e-website opgeblazen’
treedt toe tot KNAW
De berichtgeving in
informatie tijdelijk opvraagTU/e-hoogleraar prof.dr.
Johan Schot van TechnoIogy, Innovation &
Society (TIS) is toegetreden tot de Koninklijke
Nederlandse Akademie
van Wetenschappen
(KNAW). Dat maakte de
KNAW op 15 mei bekend.
Tijdens de heropening van
het
vernieuwde
IPOgebouw, daags voor de
bekendmaking, gingen er
al openlijk geruchten over
de benoeming van de
TU/e-hoogleraar, verbonden aan de faculteit
Industrial Engineering &
Innovation Sciences. “De
KNAW belde me drie
weken geleden op met het
nieuws en vroeg het nog
even voor me te houden.
Dat is met enige moeite
gelukt, maar kennelijk zijn
andere mensen er toch
achter gekomen.”

Prestigieus
In totaal heeft de KNAW
28 nieuwe leden gekozen.
De in totaal tweehonderd
‘gewone’ leden van de
Akademie zijn allen vooraanstaande wetenschappers, werkzaam op alle
onderzoeksterreinen.
Toetreden tot dit gezelschap is dus een presti-

enkele regionale dagbladen over het ‘lek’ in
de beveiliging van de
TU/e-website is overtrokken. Dat zegt
plaatsvervangend
directeur van Dienst ICT
ing. Cees du Bois in
reactie op enkele
krantenberichten, waarin
staat dat er gevoelige
informatie van medewerkers op straat ligt.

Archieffoto: Bart van Overbeeke

gieuze zaak. Maar Schot is
vooral verheugd over de
steun die hij heeft
gekregen. “Het is in zekere
zin een peer review. Dat je
wordt voorgedragen en
gekozen
door
wetenschappers uit alle disciplines, is het leukste.”
De Akademieleden kiezen
jaarlijks nieuwe leden aan
de hand van aanbevelingen
uit de wetenschappelijke
gemeenschap. De verkiezing gebeurt op grond van
hun
wetenschappelijke
prestaties.
Als
een
Akademielid de leeftijd
van 65 jaar bereikt, komt
zijn of haar plaats vrij voor
een nieuw lid./

.

TU/e kiest voor
nieuwe arbodienst
Arbo Unie is als beste uit
de bus gekomen bij een
Europese aanbesteding
van de arbodienstverlening en zal daarmee
per 1 oktober aan de TU/e
de taken overnemen van
ArboNed.
Na de presentaties van vijf
partijen die aan de aanbestedingsronde meededen,
eind april, bleek dat Arbo
Unie op basis van de vastgestelde gunningscriteria
de meest economische
aanbieding had gedaan. In
die afweging telde kwaliteit voor zeventig procent
mee en de prijs voor dertig

procent. De looptijd van
het
nieuwe
contract
bedraagt vier jaar, met de
mogelijkheid
om
dit
driemaal met een periode
van twee jaar te verlengen.
De totale kosten voor de
uitvoering van de basisdienstverlening bedragen
voor 2009 een kleine twee
euroton. De persoonsdossiers van ArboNed, dat
sinds 1999 actief was voor
de TU/e, worden overgedragen aan Arbo Unie.
Ook komen er nieuwe
bedrijfsartsen en bedrijfsmaatschappelijk
werkers./

.

Het Eindhovens Dagblad
en het Brabants Dagblad
meldden deze maand dat
er via een eenvoudige
Google-zoekvraag gebruikersnamen, e-mailadressen en andere gevoelige

baar zijn geweest. De ictnieuwssite Tweakers.net
zou het lek hebben
ontdekt.
Volgens Du Bois was er
niet veel meer op te vragen
dan wat er in een telefoongids te vinden is. “Een
medewerker heeft interne
informatie op de website
geplaatst. Alleen de toegangsnaam voor een TU/esysteem zonder password
en de namen van bijna 350
medewerkers met hun
telefoonnummers stonden
op de site. De kans dat je
met die gegevens digitaal
kunt inbreken, is eigenlijk
nihil. We hebben de pagina
meteen verwijderd.”/

.

De Bijbel in een jaar
Voor wie in één jaar tijd
de Bijbel van voor tot
achter zou willen lezen,
komt er in het najaar een
passende cursus. De
christelijke studentenvereniging Ichtus
Eindhoven, die deze
week haar veertigjarig
bestaan viert, steunt dit
Bijbel-in-een-jaar
project.
Het achtste lustrum van
Ichtus heeft als thema ‘A
time to..’. Volgens praeses
Klaasjan Franssen is een
lustrum een tijd om feest te
vieren, blij te zijn, te bezinnen, te danken, terug te
kijken en vooruit te
blikken. De gala-avond, het
gezamenlijke kerkbezoek
en de ouderdag zijn alleen
toegankelijk voor Ichtusleden. Voor de pre-diesborrel in de Bunker
vanavond, donderdag 28
mei, is iedere TU/e’er uitgenodigd. De lustrumweek
werd
gisteren,
woensdag 27 mei, geopend
met een lezing (in samenwerking met Studium
Generale) van dr. Matthijs
de Jong over Het verhaal
achter de Bijbel. In De
Zwarte Doos gaf de nieuwtestamenticus van het
Nederlands Bijbelgenootschap in Haarlem een

schets van de verzameling
geschriften uit de oudheid.
Het boek is een product
van zijn tijd en wie het wil
begrijpen, moet zich verdiepen in de taal en de
cultuur van de wereld van
toen.
Voor mensen zonder christelijke achtergrond organiseert dierenarts Klaas
van Aken uit Geldrop het
project Bijbel-in-een-jaar.
Op persoonlijk initiatief
maakte hij een cursus met
als doel in drie kwartalen
van collegejaar 2009/2010
een groep van tien tot
twintig studenten van de
TU/e en Fontys Hogescholen de hele Bijbel door
te laten lezen. Met anderhalf uur lezen per week en
een wekelijkse samenkomst van een uur is het
volgens Van Aken mogelijk overzicht en inzicht
van de Bijbel te krijgen. “Ik
hoop dat studenten meer
begrip krijgen over de
Bijbel alvorens zij erover
oordelen. En ik denk dat de
Bijbel een hulp kan zijn bij
de belangrijke beslissingen die in de studententijd genomen moeten
worden”, aldus Van Aken.
In de cursus zorgt hij voor
een balans tussen ‘het
stugge doorleeswerk en de
mooie verhalen’./

.
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Bouwkundestudenten in actie
tegen bezuiniging boekenbudget
Zeker veertig Bouwkundestudenten protesteren donderdag 28 mei tegen de bezuiniging op het boekenbudget van
de faculteitsbibliotheek. De
groep sluit de helft van de
bibliotheek af met een lint,
deelt koffie uit en verzamelt
handtekeningen, die worden
opgehangen in de bieb. De
betrokken bibliothecaris ir.
Mark Wolffe en enkele docenten ondersteunen de actie.
Het universiteitsbestuur besloot
eind vorig jaar om in 2009 te
korten op het boekenbudget van
bijna alle TU/e-bibliotheken, zo

werd in maart bekend. De bouwkundebieb valt met een bezuiniging van 42 procent onder de
zwaarder getroffen bibliotheken.
Wolffe liet kort na het besluit
weten dat het nu onmogelijk
wordt om onderwijs en onderzoek voldoende te ondersteunen.
De initiatiefnemers van de actie,
studenten Ties Linders en
Martijn Schlatmann, delen die
mening. “We kunnen zo niet
goed studeren en onderzoek
doen”, aldus Linders.
Leo Delescen, hoofd Publieksdiensten van de dienst Informatie Expertise Centrum (IEC),
begrijpt de bezorgdheid van de

actievoerders. Toch verwacht hij
niet dat de kwaliteit van het
onderzoek en onderwijs aan de
faculteiten met de maatregel
achteruitholt. “We vinden het
ook ernstig. Bouwkunde is een
boekenfaculteit en wordt dus
relatief zwaar getroffen. Maar
studenten kunnen de gewenste
boeken nog wel aanvragen, via
het interbibliothecaire leenverkeer. De dienstverlening blijft
zo op peil.”
Het is nog niet duidelijk of de
bezuinigingsmaatregel
eenmalig is./

.

Dansen in Lampegat

Informaticastudent
twittert voor TU/e
Twee TU/e-twitteraccounts die
sinds vorig jaar actief zijn,
blijken aangemaakt door
informaticastudent Christian
Luijten. De accounts, ‘tuenieuws’ en ‘tuecursor’, hebben
inmiddels respectievelijk 114
en 41 ‘volgers’, onder wie
Eindhovens burgemeester Rob
van Gijzel.
Twitter is een website waarop je
korte berichtjes (maximaal honderdveertig karakters) kunt achterlaten, onder meer via sms, om
te laten weten waarmee je op dat
moment bezig bent. De service is
in opkomst. In de regio twitteren
onder meer Philips, PSV, het
Parktheater en de plaatselijke
politie en VVV. Ook de TU/e
twittert, zo melde het Eindhovens Dagblad eerder deze
maand. Dat blijkt een persoonlijk
initiatief
van
TU/e-student
Christian Luijten, die laat weten
de twitteraccounts te hebben aangemaakt om zelf gemakkelijker
het TU/e-nieuws te kunnen
volgen.

Hij gebruikt de RSS-feeds (een
service die je op de hoogte houdt
van nieuwe toevoegingen op
websites) van de nieuws- en
Cursor-site, die hij doorsluist
naar de Twitterpagina’s. Telkens
als er een nieuw bericht op deze
websites komt, wordt dit automatisch op Twitter aangekondigd. “Dat is handiger dan de
RSS-feeds rechtstreeks te volgen,
omdat je daar een reader voor
nodig hebt.” Luijten, nu bijna
afgestudeerd, zegt bereid te zijn
de accounts over te dragen aan de
universiteit.
Volgens drs. Brigitte Rijshouwer,
directeur van het Communicatie
Expertise Centrum, wordt nog
verkend hoe het medium Twitter
door de universiteit verder
ingezet zou kunnen worden, met
name voor werving, bijvoorbeeld
door een student een dag te
volgen op Twitter. Ze denkt
echter dat de tijd hiervoor nog
niet rijp is: “Naar mijn mening
bereikt het medium de doelgroep
nog niet.”/

.

Europese erkenning voor
diplomasupplement TU/e
De TU/e heeft onlangs het
Diploma Supplement-label
gekregen. Dit houdt in dat de
Europese Commissie de TU/e
erkent als instelling die het
supplement (de bijlage die
studenten bij hun diploma
ontvangen) verstrekt conform
de Europese regels.

Eindhoven staat tijdens carnaval bekend als
Lampegat. Maar dinsdag 26 mei kreeg die naam een
nieuwe glans tijdens de Eureka!Day in het Evoluon.
Bijna vijftienhonderd scholieren uit de onderbouw
havo en vwo dansten om beurten op een speciale
discovloer die door alle beweging energie ging
leveren. In totaal dansten de leerlingen 1,9 kilowatt
bij elkaar; omgerekend genoeg om tweeduizend
lampen van veertig watt een minuut te laten
branden. In praktijk werden het zeshonderd ledlampjes in een lichtornament in de vorm van het
Evoluon. Omdat de stroomopbrengst nog hoger
uitviel dan verwacht, konden ook de vloerlampen
worden ingeschakeld.
De scholieren waren naar Eindhoven gekomen om

uit te maken wie de winnaar zou worden van de
Eureka!Cup 2009. Deze landelijke ontwerpwedstrijd
stond dit keer in het teken van duurzame energie.
Vijftig scholen verdeeld over 163 teams gingen aan
slag met het ontwerpen van duurzame energie centrales of het laten rijden van energiezuinige
auto’s. Het hogere doel is de leerlingen te laten zien
dat techniek niet stoffig of saai is, maar juist uit dagend en boeiend.
Een team van het lyceum Oudehoven uit Gorinchem
werd eerste. De vijf meisjes wisten mede dankzij hun
snelle voetenwerk op de discovloer de overwinning
veilig te stellen.
Foto: Bart van Overbeeke

‘Uitblinken minder duur dan middelmatigheid’
Drie crises bedreigen Nederland en de wereld volgens
KNAW-president Robbert
Dijkgraaf: een financiële, een
ecologische en een intellectuele. En die laatste vindt hij
het gevaarlijkst.
“Mijn excuses dat ik hier als een
vastgelopen grammofoonplaat
de woorden van vele oudAkademiepresidenten echo”, zei
Dijkgraaf deze week in zijn
jaarrede. Hij benadrukte nog
maar eens dat de ‘kennisbasis’ in
Nederland van lagere school tot
universiteit “jarenlang systematisch is ondergraven en uitgehold, en dat we zijn aangekomen op het punt dat stukken

van die kennisbasis spontaan
kunnen instorten”.
En dat komt slecht uit in tijden
van crisis. Want juist van kennis
en innovatie verwacht Dijkgraaf
redding. “De grote mondiale uitdagingen in combinatie met het
economische laagtij zullen de
komende jaren alles van de
wetenschap vragen”, voorspelde
hij. Hij citeerde de voorzitter van
de European Research Council,
Fotis Kafatos: “Als je denkt dat
excellentie duur is, probeer dan
eens middelmatigheid.”
Tegelijkertijd moet de wetenschap oppassen voor de ‘vloek’
van de toepassing. “Juist bij
thema’s als energie en milieu
zien we naar mijn mening te veel

herkauwers en te weinig originele denkers. Dezelfde feiten
worden eindeloos in de vier
magen van het praat- en opiniecircuit vermalen en overgeheveld.”
Kan Nederland zich herpakken?
Jawel, zolang de universiteiten
samen optrekken; alleen dan
kunnen ze op wereldniveau iets
blijven voorstellen. “In dat
opzicht is het bijzonder kwalijk
dat de landelijke onderzoekscholen, waarin door velen jarenlang ruimhartig is geïnvesteerd,
nu dreigen te verwezen. We staan
op het punt intellectueel kapitaal
te vernietigen en bedrading door
te knippen in plaats van aan te
leggen.” (HOP)/

.

Dr. Karen Ali, hoofd van het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU), licht in een
reactie per mail toe: “De
Europese Commissie geeft
daarmee aan dat de Eindhovense
cijferlijst een Europese werkgever of een andere Europese
universiteit voldoende informatie geeft over wat een
Eindhovense opleiding inhoudt
en wat het niveau daarvan is. Dit
kan onze studenten van pas
komen als ze buiten Nederland
een baan zoeken of verder willen

studeren aan een buitenlandse
universiteit.” Volgens Ali is het
eervol om een erkenning van
Brussel te hebben. “Het bewijst
dat ons diplomasupplement
goed in elkaar zit. Hierbij speelt
ook dat de minister mogelijkerwijs binnenkort met wetgeving komt om het Europese
model ook voor te schrijven voor
Nederlandse universiteiten. De
TU/e is daar nu al klaar voor.”
Studenten krijgen het supplement sinds het collegejaar
2004/2005. Ze krijgen bij hun
diploma een bijlage met onder
meer informatie over de kwalificatie en het niveau daarvan,
over de inhoud en het resultaat
van het behaalde en over de accreditatie van de opleiding. Volgens
Ali zijn er slechts kleine tekstuele
aanpassingen gedaan om aan de
eisen te voldoen. “Studenten zullen er dus niets van merken.”/

.

TU/e kiest haar toppers
De TU/e maakt woensdag 3 juni
bekend wie de beste afstudeerder, beste ontwerper,
beste promovendus en het
beste project (met het meeste
toekomstperspectief) van dit
jaar zijn. In de Blauwe Zaal
worden vanaf drie uur de
academische jaarprijzen
uitgereikt.
In totaal zijn 28 mensen van
diverse faculteiten voorgedragen
voor een prijs. Voor de Afstudeerprijs zijn er negen kanshebbers,
vier TU/e’ers dingen mee naar de
Ontwerpprijs, voor de Promotieprijs zijn tien mensen voorgedragen en vijf projecten waren in
race voor de Perspectiefprijs. In
de laatste categorie zijn intussen
drie genomineerden overgebleven die volgende week hun werk
voor een jury zullen verdedigen.
Het project van ir. Sibrecht
Bouwstra (Industrial Design)
richt zich op het verbeteren van

de leefomgeving van te vroeg
geboren baby’s. Zijn bijdrage
lijkt een grote stap voorwaarts
om een meer rustige en comfortabele sfeer te creëren voor deze
kwetsbare couveusekinderen.
Dr.ir. Marcel van ’t Veer (Biomedische Technologie) ontwikkelde een geavanceerde methode
voor het meten van bloedstromen waardoor een betere
diagnose en effectievere behandeling mogelijk wordt van coronaire syndromen. Dat is een verzamelnaam voor zowel angina
pectoris als een hartinfarct
waarbij een plotselinge vernauwing van de bloedvaten van
het hart optreedt.
Jasper Winkes (Werktuigbouwkunde) ontwikkelde de zogeheten Double Combustion Pile
Driver; een belangrijke innovatie
die het brandstofverbruik in de
bouwsector aanzienlijk vermindert en zorgt voor minder
roet en lawaai./

.
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6/ Achtergrond
Maarten Pieterson vertrekt als hoofd Studium Generale

“Mijn volgende vraag is hoe mijn
leven verder zal gaan”
ijn werkkamer in het
Auditorium maakt een wat
onpersoonlijke, chaotische
indruk. Maarten Pieterson, hoofd van SG
sinds februari 1994, is “nog eventjes”
bezig met het beantwoorden van een
aantal sollicitaties op een vacature voor
programmamaker. Ook aan het einde van
zijn loopbaan aan de TU/e ziet hij het als
zijn taak om ervoor te zorgen dat daar een
geschikte kandidaat voor gevonden
wordt. Het interview verplaatst zich naar
de Zwarte Doos, waar sinds enige jaren
het filmprogramma van SG vertoond
wordt, in samenwerking met
Plaza Futura.

Z

Wat heeft je als hoofd van SG de
afgelopen vijftien jaar het meest
vervuld met een gevoel van trots?
“Er is niet één hoogtepunt dat
over al die jaren is aan te wijzen;
het is meer iets dat zich door de
tijd herhaaldelijk heeft voorgedaan. En dat is als binnen een
SG-activiteit alles samenvalt; het
idee, de groep waarmee je het
hebt opgezet en de groep
waarvoor je het doet. Dat leverde
mij de mooiste momenten op en
dan hoefde ik daarvan nog niet
eens zelf de programmamaker
geweest te zijn. Meest recentelijk
was dat een lezing over datamining. Het was een goed
opgezet verhaal van een hoogleraar en een medewerker uit
Twente. Je merkte dat ze er veel
tijd in hadden gestoken om er
een goed verhaal van te maken.
Wisselend belichtten ze het
onderwerp langs verschillende
lijnen: de technologische kant,
de maatschappelijke impact, wat
zijn de gevaren en de voordelen,
en ze lieten zien hoe ze er zakelijk mee omgaan. Ze schetsten
mooi de verbazing bij opdrachtgevers die
niet konden geloven wat ze allemaal voor
gegevens hadden verzameld met deze
techniek. Het klopte allemaal.”
Klopt het altijd?
“Helaas niet, er zitten ook teleurstellingen tussen. Sprekers van wie je juist
heel veel verwacht had, maar die dan
tijdens hun lezing blijven steken in een
vakwetenschappelijk verhaal. Als je dan
na afloop met die persoon gaat lunchen,
zegt ie opeens de dingen waarvan je
denkt: had dat nou tijdens de lezing
verteld! Iemand begrijpt eigenlijk wel dat
hij zijn onderwerp voor SG breder moet
trekken, maar ontkomt er toch niet aan
om te eng binnen zijn eigen vakgebied te
blijven. Er zit voor ons als programmamakers toch altijd een element van verrassing in.
Hetzelfde geldt ook voor wat betreft de
opkomst bij onze activiteiten. De studenten aan de TU/e zijn volgens mij goed
geïnformeerd over wat er te krijgen is en
ze kiezen zeer nadrukkelijk op inhoud.
We weten echter niet precies wie er in de
zaal zit. Onderzoek daarnaar is duur en je
wilt er de toehoorder ook niet mee lastigvallen. Nu studenten in het kader van de
minor een studiepunt kunnen verdienen
met het volgen van veertien lezingen, verwachten we meer inzicht te krijgen in
hun interesses. Dat biedt ons nieuwe mogelijkheden om onze programmering
nog beter te sturen.”

Interview/Han Konings
Foto/Bart van Overbeeke
Over tien dagen begint hij aan een voetreis van drie maanden
naar Rome. Volgens hemzelf een ontdekkingsreis waar hij
blanco ingaat. Maarten Pieterson (1945) neemt volgende
week afscheid van de TU/e, waar hij ruim vijftien jaar actief
was als hoofd van Studium Generale (SG); een organisatie die
hij onlangs nog aanprees als zijnde van groot belang voor de
kwaliteit van leven op de campus.

Hoe is het momenteel gesteld met de
programmering?
“Toen ik hier vijftien jaar geleden begon,
trof ik een zeer breed programmaaanbod aan van zaken die bijdroegen aan
zowel de culturele als academische
vorming. Ik denk dat we die beide kanten
in een goed evenwicht zijn blijven
promoten. Voor de grote universiteitscolleges, Big History en Big Images, die
bijdragen aan de academische vorming,
heeft SG enige jaren terug de verantwoordelijkheid gekregen. We doen dat samen
met het Platform Academische Vorming.
Daarmee heeft dat deel van ons programma ook een goede verankering gekregen
binnen de universiteit. Daar ben ik wel
trots op. Ik vind het ook fantastisch dat
met ingang van komend studiejaar het
roostervrije SG-uur op woensdag weer in
ere wordt hersteld. Dat was de afgelopen
drie jaar toch wat vervuild geraakt, maar
nu krijgen alle studenten weer de mogelijkheid om onze lezingen bij te wonen.”
Fotografie is een onderwerp waar je duidelijk
een grote voorliefde voor hebt. Waar komt die
affiniteit vandaan?
“Ik heb vroeger zelf veel gefotografeerd.
Toen ik in Groningen wiskunde studeerde, heb ik zelfs even overwogen om
daarmee te stoppen en me volledig op
fotografie te gaan toeleggen. Dat ik dat
uiteindelijk niet gedaan heb, kwam deels
door een gebrek aan durf en ik realiseerde
me ook dat ik een groot deel van mijn

interesses daar niet in kwijt zou
kunnen. Zes jaar geleden ben ik
binnen SG begonnen met het
samenstellen van de tentoonstellingen. Ik nam het over van Leopold
Manche, die toen vertrok. Daarvoor al had
ik geprobeerd hier mediakunst te presenteren en ik ben best trots op wat we daarin
bereikt hebben. Maar als programmalijn
was dat te ingewikkeld, te duur en te
bewerkelijk. Dat konden we niet volhouden. Ik ben minstens zo tevreden over de
beslissing die we toen genomen hebben:
de keuze voor documentaire fotografie.
Daarmee zit je echt tussen culturele en
academische vorming in. Foto’s zijn
namelijk pas echt de moeite waard als ze
artistiek interessant zijn en ze werken pas
wanneer er ook een goed verhaal bij zit.
Dat hebben dan ook al onze fototentoonstellingen met elkaar gemeen: goede
foto’s én een goed verhaal. Overigens ben
ik rond die tijd dat ik me met de tentoonstellingen ging bezighouden, zelf gestopt
met fotograferen. Eerlijk gezegd weet ik
niet waarom. Op mijn voetreis naar Rome
neem ik ook geen toestel mee.”
Is het moeilijk om goede tentoonstellingen
naar Eindhoven te krijgen?
“Nee, eigenlijk is het ontzettend simpel.
Er bestaat geen sterke infrastructuur voor
reizende fototentoonstellingen. Een fotograaf en een producent werken vaak een
idee uit voor een bepaalde gelegenheid en
als de tentoonstelling er dan eenmaal is,

is de fotograaf er verder wel
klaar mee. Ook een producent is
niet direct bezig om zoiets nog
verder in de markt te zetten. Er
is dus een heleboel beschikbaar; je hoeft
het alleen maar op te zoeken. De expositie
‘Water’ ben ik op het spoor gekomen via
een klein berichtje in het NRC. Een
Zwitserse bank riep een prijsvraag in het
leven over fotografie en duurzaamheid.
Na lang proberen kon ik in Parijs de organisatoren spreken en die zagen uiteindelijk wel iets in een technische universiteit
als locatie voor hun tentoonstelling. De
volgende editie van
die prijsvraag heeft
‘Earth’ als thema en
wij hebben nu al de
toezegging dat de
expositie weer naar
Eindhoven komt. Bij
World Press Photo,
dat we jaarlijks
samen met de Kamer
van Koophandel organiseren, is het
gewoon een kwestie
van regelen, betalen
en zorgen voor goede
publiciteit.”
Hoe moet het verder
met SG? Heb je nog
een boodschap of wijze
raad voor je opvolger?
“Ik ga niet over mijn
graf regeren en allerlei raadgevingen
verstrekken. Maar
laat ik het zo zeggen:
als ik nu nog vier à
vijf jaar te gaan had,
zou ik in periode
vooral de cultureel
vormende activiteiten
goed willen positioneren en integreren.
Aan een TU zit je tussen het maken en
het academische in. Tussen alle creatieve
beroepen onderling bestaan in mijn
optiek metaforische relaties en daarom is
het jammer als de cultureel creatieve kant
van studenten hier onderbelicht blijft.
Om daarvoor een goede invulling te
bedenken, zou je op nul moeten beginnen. Zet bij wijze van spreken de
programmering in het Gaslab en in de
filmzaal in de Zwarte Doos even tussen
haakjes en kijk wat je nodig hebt om die
kant goed in te vullen. Als het College van
Bestuur dan ook bereid is om met die
benadering mee te gaan, zoals het ook
met de academische vorming heeft
gedaan, had ik daar nog graag mijn
energie in gestoken. Maar dat is zeker
geen dwingende boodschap voor mijn
opvolger. Die moet het helemaal zelf
bepalen. Op 8 juni vertrek ik voor drie
maanden voor een voetreis naar Rome.
Dat wordt voor mezelf een ontdekkingsreis, want ik ga er blanco in en mijn
volgende vraag is hoe mijn leven verder
zal gaan.”/

.

Maarten Pieterson neemt op woensdag 3 juni afscheid van de TU/e. De receptie in het Gaslab start
om 16.30 uur; vanaf 17.30 uur is er een ‘SG-speedsensatie’. In de Blauwe Zaal van het Auditorium
wordt eerder die dag, vanaf 11.45 uur, de lezing ‘Een
nieuwe natuurwetenschap, een nieuwe techniek’
gegeven door de Utrechtse hoogleraar Floris Cohen.
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TU/e werkt aan
een visie voor 2020
Wat moet rond 2020 de positie
van de TU/e zijn in de regio,
Nederland, Europa en de wereld?
Die vraag moet een regiegroep
onder leiding van collegelid
mr. Jo van Ham op hoofdlijnen
gaan beantwoorden in een
langetermijnvisie voor de TU/e
voor het komende decennium.
Deze maand verscheen over de
ontwikkeling van een langetermijnvisie een startnotitie, die
aangeeft langs welke lijnen het
proces gaat lopen. In een bijlage
komen de vragen aan bod die de
universiteit zich daarbij zou
moeten stellen. Die vragen
hebben onder meer betrekking
op de omvang van de universiteit,
het gewenste wetenschappelijke
profiel, de toekomstige financiering, de mogelijkheden tot
samenwerken en fuseren met
andere instellingen en de inter-

ID’ers gaan design-uitdaging Philips aan

nationalisering van de TU/e.
Nog dit kalenderjaar maakt de
regiegroep een inventarisatie van
de huidige positie van de TU/e,
van trends die zijn te verwachten
en van toekomstige kansen en
bedreigingen. Ook gaat men
binnen de gemeenschap peilen
of er een noodzaak en bereidheid
is tot verandering. De resultaten
daarvan moeten uiteindelijk
leiden tot een discussiestuk met
daarin de mogelijke hoofdlijnen
van strategie. Na ronde-tafelbijeenkomsten met in- en
externe stakeholders over het
stuk moet er begin 2010 een conceptversie liggen. In april zou de
Raad van Toezicht de definitieve
nota moeten goedkeuren.
In september van dit jaar wil het
College van Bestuur nog het
Instellingsplan 2009-2012 vaststellen, waarvan een eerste
conceptversie in de maak is./

.

Business school TU/e
beste van Benelux
De TiasNimbas Business
School van de TU/e en de
Universiteit Tilburg is door de
Financial Times uitgeroepen
tot beste van de Benelux wat
betreft maatwerkprogramma’s
voor bedrijven. Daarmee geeft
de opleiding een vervolg aan
de leidende positie die het een
jaar eerder al behaalde.
Wereldwijd staat Tias Nimbas
met zijn ‘Company Specific
Programmes’ (CSP) op plaats 36
van de ranglijst, wat gezien mag
worden als een klinkende
prestatie. Als het gaat om de
categorie ‘Future Use’ scoort de
Brabantse business school nog

beter met een achtste plaats. En
met ‘International Participants’
behoort de opleiding zelfs tot de
twee beste van de wereld.
Prof.dr. Filip Caeldries, meer dan
tien jaar verantwoordelijk voor de
maatwerkprogramma’s, is blij
met de waardering. “Bedrijven
hechten, zeker in de huidige economische situatie, veel belang
aan een specifiek programma dat
compleet is afgestemd op hun
organisatie en waarmee ze zich
kunnen onderscheiden. We
stellen de programma’s altijd op
samen met de klant. Dat is een
succesvol traject dat we komende
jaren blijven volgen en perfectioneren.”/

.

Waarnemend opleidingsdirecteur W
Prof.dr.ir. Anton van Steenhoven neemt tot het einde van dit kalenderjaar de functie van opleidingsdirecteur van de faculteit Werktuigbouwkunde waar. Hij vervult deze functie in deeltijd, naast zijn werk
als sectieleider van Energy Technology. Werktuigbouwkunde zat sinds
eind maart zonder opleidingsdirecteur, toen dr. Annejet Meijler, die de
functie sinds juni vorig jaar bekleedde, op non-actief werd gesteld.
Decaan prof.dr.ir. René de Borst laat desgevraagd weten niets te
kunnen zeggen over de afhandeling van de kwestie-Meijler.
Waarnemend opleidingsdirecteur Van Steenhoven is goed ingevoerd
in de faculteit en was onder meer voorzitter van de opleidingscommissie en de examencomissie. Hij houdt voortaan elke maandag en
dinsdag kantoor als opleidingsdirecteur in kamer WH 1.124.

Nieuwe directeur High Tech Campus
Frans Schmetz (54) is de nieuwe managing director van de High Tech
Campus Eindhoven (HTCE). Schmetz is al 29 jaar werkzaam bij
Philips in diverse managementfuncties in onder meer Hong Kong, de
Verenigde Staten en België. Tegenover het Financieele Dagblad verklaarde Schmetz dat bedrijven en studenten ook de aantrekkingskracht
van de HTCE moeten voelen. “De HTCE moet onder mij een wereldinstituut worden. Het vergroten van de naamsbekendheid is de belangrijkste taak in mijn portefeuille. Nu al zijn er naast Philips negentig
andere bedrijven actief. Maar er moeten nóg meer bedrijven participeren en investeren in de campus.” Schmetz is voor verkoop van de
HTCE door Philips. Dat zou volgens hem goed zijn voor de onafhankelijke positionering van de campus.

Nieuwe besturen studentenvakbonden
Gerard Oosterwijk wordt het nieuwe gezicht van de landelijke studentenvakbond LSVb. De Leidse rechtenstudent vervangt in juni Lisa
Westerveld, die na twee jaar aftreedt als voorzitter. De andere
bestuursleden komen uit Groningen, Nijmegen en Amsterdam. Ook
binnen het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zijn de bestuursstokjes doorgegeven. Opvolger van voorzitter Hidde Terpoorten is
Henno ter Horssen, hbo-student land- en watermanagement. De
overige nieuwelingen studeren in Zwolle, Utrecht, Rotterdam en
Middelburg. (HOP)

Zeven vierkoppige studententeams van de faculteit
Industrial Design hebben
dinsdag 19 mei in het
Hoofdgebouw hun ontwerpen
gepresenteerd voor de designwedstrijd Philips Creative
Challenge (PCC). Twee teams
van masterstudenten zijn uitverkozen om hun prototypen te
tonen tijdens de internationale
Philips Corporate Research
Exhibition ‘Innovate!’, begin
juni op de High Tech Campus.
De winnende concepten, +Post
en Caspr, scoorden ruim voldoende op de belangrijkste
criteria: een link met het thema
gastvrijheid, originaliteit en
sociale relevantie, validatie met
gebruikers en de compleetheid
van het ontwerp.
Caspr (foto onder) is een set van
producten die ‘gastvrij’ reageren
op de apparatuur die bezoekers
bij zich hebben. Zo ontwierpen
de bedenkers twee boxjes. Als
gasten muziek afspelen op hun
mobieltje, reageren de geluidssprekers
nieuwsgierig
en
enthousiast door zich te richten
naar de telefoon en te schudden.
De boxjes spelen de muziek van
de gsm af nadat ze ‘aan elkaar
zijn voorgesteld’. “Het idee is dus
dat niet alleen de gasten te gast
zijn, maar ook de producten die
ze meenemen”, ontvouwt één
van de ontwerpers, Jaap Knoester.
+Post (foto boven) is een postsysteem voor ziekenhuizen.
Vrienden en familieleden sturen
thuis een digitale boodschap naar
patiënten. De boodschappen, opgeslagen op een elektronische
kaart, worden opgehangen op
een centraal bord in het ziekenhuis. Patiënten plaatsen de
kaarten daarop op een digitaal
bord in hun kamer, waarna de
boodschap (in de vorm van

Foto’s: Bart van Overbeeke

filmpjes, foto’s of verhalen)
wordt afgespeeld. “Patiënten personaliseren zo hun kamer en
komen in contact met andere
zieken door de post van de
buurman mee te nemen”, vertelt
Thomas de Wolf, één van de
bedenkers.

Totaalconcept
“Je kunt zien dat de winnende
concepten van de TU/e komen”,
zegt jurylid dr.ir. Caroline
Hummels, opleidingsdirecteur
van ID. “Caspr is sterk, omdat het

innovatief is in het denken over
gastvrijheid. Zij denken daarbij
niet alleen aan mensen, maar ook
aan de technologische kant.
+Post is een goed totaalconcept.
Technologie is daar een mooi
instrument om mensen dichter
bij elkaar te brengen.”
De PCC vindt dit jaar voor het
eerst plaats. Vijf ID-faculteiten
uit West-Europa nemen aan de
wedstrijd deel. Philips Research
wil met de wedstrijd nieuwe
markten aanboren in de gastvrijheidindustrie./

.

Genexis wint ICTRegie-Award
Prof.ir. Ton Koonen, hoogleraar
aan de TU/e-faculteit Elektrotechniek, en Gerlas van den
Hoven hebben de ICTRegieAward gewonnen. Het duo dat
samenwerkt binnen Genexis,
een spin-off van de TU/e, kreeg
gisteren, woensdag 27 mei, de
prijs uitgereikt tijdens de
nationale ICT-Awards.
Genexis wint de award met het
product FlexPON waarmee glasvezel bandbreedte onder een

groep gebruikers flexibel kan
worden toebedeeld. Hierdoor
wordt er veel efficiënter omgegaan met de beschikbare bandbreedte. Flex staat voor flexibiliteit, PON voor Passive Optical
Network. Een dergelijk optisch
netwerk, bijvoorbeeld voor de
distributie van tv-signalen, biedt
mogelijkheden voor nieuwe
diensten, heeft een hogere capaciteit en een lager energieverbruik. FlexPON voegt daar
een efficiënt gebruik van band-

breedte en gemakkelijke uitbreidbaarheid aan toe. Beide
prijswinnaars zien een grote
toekomst voor hun product. “Bandbreedte is de grondstof van de
informatiemaatschappij.
Wij
proberen die grondstof beter en
goedkoper te maken”, aldus Van
Hoven.
De TU/e wist zich overigens
vooraf al verzekerd van de award.
Alle vier genomineerden waren
namelijk gelieerd aan de
Eindhovense universiteit./

.

Regie op softwarebeheer bij ICT Board
Het College van Bestuur heeft
een ICT Governance Board
ingesteld, dat de regie gaat
voeren over de ontwikkeling en
het beheer van alle softwaresystemen die nodig zijn bij het
uitvoeren van de bedrijfsprocessen. Studentenfractie PF
miste in dit gezelschap een
student.
De instelling van een ICT
Governance Board, waarvan collegelid mr. Jo van Ham voorzitter
is, betekent de opheffing van de
Informatie Management Klankbordgroep. Volgens Van Ham
was dit een te vage, diffuse groep,
die zich voornamelijk bezighield
met onderlinge beraadslagingen.

De ICT Governance Board zal
sterk regievoerend zijn, zo liet hij
maandag 25 mei in de universiteitsraadvergadering weten.
Tot het takenpakket van de Board
behoren het vaststellen en
bewaken van beleid, regels, richtlijnen en architectuurprincipes
met betrekking tot de softwaresystemen waarvan de TU/e
gebruikmaakt. In eerste instantie
betreft dit de systemen voor de
bedrijfsprocessen, later komen
daar mogelijk ook de systemen
voor het onderwijs en onderzoek
bij.
In de Board zitten, behalve Van
Ham, twee directeuren bedrijfsvoering en de diensthoofden van
het Onderwijs en Studenten

Service Centrum, het Informatie
Expertise Centrum en Dienst
ICT. Oud-decaan van Wiskunde
en Informatica prof.dr. Kees van
Hee vervult de eerste twee jaar de
functie van adviseur.
Christopher Gits van studentengroepering PF vroeg zich in de
vergadering van maandag af
waarom er geen student zitting
heeft in dit gremium. Volgens
Van Ham is het niet passend,
omdat de Board verstrekkende
beslissingen neemt, waarvoor
een student geen verantwoordelijkheid kan dragen. Hij is wel
bereid om een student als
adviserend lid aan de Board toe te
voegen./

.
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Veilige vingers

Biometrie/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Geld opnemen zonder pasje of wachtwoord; wellicht is het
binnenkort de standaard praktijk. Zeker is dat biometrie,
bijvoorbeeld via vingerafdrukken en irisscans, steeds vaker
wordt ingezet voor identificatie. Dat is echter niet zonder
gevaar: een vinger vervang je niet zo gemakkelijk als een
wachtwoord. De Wit-Russische promovenda Tanya Ignatenko
onderzocht hoe je kunt voorkomen dat onbevoegden de hand
leggen op onvervangbare biometrische gegevens.
Ze promoveert op 2 juni.

e kranten staan er bol van: grootschalige fraude door ‘skimmers’,
criminelen die de magneetstrip van
een pinpas kopiëren en tegelijk de pincode
van de gebruiker afkijken (31 miljoen euro
schade in Nederland vorig jaar). En dat is
niet het enige nadeel van de pinpas als
legitimatie; zelfs zonder skimmers loop je
het risico je pas kwijt te raken of de
pincode te vergeten, zodat je niet meer bij
je geld kunt.
Biometrische identificatie, op basis van
vingerafdrukken of een irisscan, heeft als
voordeel dat je je vingers en ogen altijd bij
je hebt. Bovendien worden deze technieken steeds sneller en betrouwbaarder. Ze
worden dan ook steeds vaker toegepast.
Zo bevat het Nederlandse paspoort sinds

D

2006 een chip met hierop een gelaatsscan
en vanaf 28 juni van dit jaar worden hieraan twee vingerafdrukken toegevoegd. In
Amerika gaan ze al een stap verder: in
Disneyworld nemen ze zelfs vingerafdrukken af om te controleren of de persoonsgebonden toegangskaartjes, die meerdere
dagen geldig zijn, dagelijks door dezelfde
mensen worden gebruikt.

Onvervangbaar
Toch herbergt biometrie een groot potentieel probleem: als biometrische gegevens
(zoals een irisscan) uit een database openbaar worden, kun je de bewuste data nooit
meer gebruiken. Een pasje of wachtwoord
kun je vervangen, maar voor een iris of
vinger is dat op zijn minst ongemakkelijk.

Eindelijk een flikkermeter voor moderne lampen
Onrustig licht is de grootste en een
groeiende ergernis voor elektriciteitsgebruikers, blijkt uit de klachtenregistratie
van netbeheerders. Die toename van flikkering komt niet door gebruik van energiezuinige lampen. Rong Cai ontdekte dit
bij haar promotieonderzoek aan de
faculteit Elektrotechniek. Nooit eerder
deed iemand onderzoek naar de relatie
tussen spanningsvariatie en spaarlampen.
De laatste herinnering aan die hotelkamer
in Griekenland of Italië zou goed over het
flikkerende licht kunnen gaan. Maar ook
in Nederland komen er, sinds er gemeten
wordt vanaf 1996, steeds meer klachten
over de kwaliteit van netspanning. Zestig
procent van die klachten betreft geflikker.
Het leest heel vervelend bij een lamp die
sterker en zwakker licht afwisselt. Je krijgt
er niets van, maar het is behoorlijk irritant
wanneer de tl-buis die je werkkamer
verlicht, dat met wisselende intensiteit
doet.
Het geflikker is een gevolg van snelle spanningsvariaties in het elektriciteitsnet.
Energiebedrijven willen dit voorkomen en

moeten ervoor zorgen dat variaties in de
spanning dusdanig klein zijn dat dit effect
niet optreedt.
In 1957 heeft Hendrik de Lange aan het
Philips Natuurkundig Laboratorium een
flikkermeter ontwikkeld. Deze geeft aan of
de variatie zó groot is dat mensen de flikkering waarnemen, of klein genoeg zodat
niemand het opmerkt. Hij deed zijn onderzoek met twee proefpersonen en met één
lamptype: de gloeilamp.
Maar de lampenwereld verandert. Er zijn
nu ook lichtgevende diodes (leds), halogeenlampen en fluorescentielampen als
spaarlampen en tl-buizen. De gloeilamp is
wel direct gekoppeld aan het spanningsnet, de moderne lampen niet. Zij moeten
geschikt gemaakt worden om het niveau
van het elektriciteitsnet aan te kunnen.
Dus neemt de elektronische ballast van
lampen toe en daarmee komt er een
toename in spanningsvariatie. Hoe is de
gevoeligheid van moderne lampen voor
flikkering? Die vraag beantwoordde Rong
Cai in haar promotieonderzoek ‘Flicker
Interaction Studies and Flicker
Improvement’. Bij de groep Intelligente
Netten binnen Electrical Power Systems

heeft ze De Langes flikkermeter geüpdatet
door hem toepasbaar te maken op verschillende lamptypen.

Netsimulator
“In Zweden, waar ik mijn masterprogramma volgde aan Chalmers University
of Technology, studeerde ik in 2005 af op
het analyseren van voltage-dips. Toen ik de
onderwerpgerelateerde vacature voor een
PhD aan de TU/e zag, besloot ik te solliciteren”, zegt Rong Cai, die in 1976
geboren werd in Ningxia in China. Haar
promotieplaats wordt gefinancierd door
SenterNovem.
“In het Power Quality Lab gebruikte ik een
netsimulator die in staat is alle netverschijnselen tot vierhonderd volt na te
bootsen. Dat is voor lampen niet nodig,
maar in dit apparaat zijn verschillen in amplitude en frequentie programmeerbaar. Ik
onderzocht de relatie tussen lichtintensiteitvariatie en netspanningvariatie bij een
tl-buis, halogeenlamp, led, compact fluorescentie lamp en opnieuw de gloeilamp.”
De meest opzienbarende conclusie is dat
moderne lampen anderhalf tot tweemaal
zoveel spanningsvariatie aankunnen als

gloeilampen voordat mensen flikkeringen
waarnemen.
Cai’s onderzoeksresultaten worden nu
gebruikt in een rapport van de internationale normcommissie van grote elektriciteitsnetten, de zogenoemde CIGRE. De
promovenda is lid van een werkgroep die
de flikkermeter standaardiseert. Zij
bepalen de grens waarop spanningsvariatie toelaatbaar is. Cai: “Mijn resultaten
maken het mogelijk de power quality
standaard voor moderne verlichting te verbeteren. Dat geeft voldoening.”

Kostbaar
Hoe is flikker in de toekomst op te lossen?
Er zijn twee mogelijkheden aan de consumentenzijde. De klant kan de gloeilamp de
deur uit doen, die wordt vanaf 2012 toch
niet meer verkocht, of een buffer aanleggen tussen het net en het aansluitpunt
van de lamp. Dat is een kostbare aangelegenheid.
Er zijn ook mogelijkheden aan de kant van
de veroorzakers van flikkering. Daarover
loopt bij EPS momenteel een ander promotieonderzoek. In gebieden waar tussen
woonhuizen kleine bedrijven met veel aan-
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In theorie kleeft er nog een nadeel aan biometrie: je lichaam is betrekkelijk openbaar. Onverlaten zouden in principe
stiekem je vingerafdruk kunnen afnemen,
of je iris kunnen fotograferen. “Daar valt
helaas niet zoveel aan te doen”, zegt Tanya
Ignatenko. Maar volgens haar moet je dat
probleem niet overschatten: “Het is echt
niet zo makkelijk om biometrische gegevens op die manier te verkrijgen en ze ook
nog toe te passen. Het grootste gevaar is
dat databases met onvervangbare biometrische gegevens op straat komen te liggen.”
Biometrische identificatie is dus in
principe een vooruitgang, mits zorgvuldig
wordt omgegaan met de gegevens. In het
ideale geval wordt er überhaupt geen
informatie over de biometrische gegevens
in een database opgeslagen: uit de irisscan
bijvoorbeeld wordt tijdens de ‘enrollment’
-de eerste keer dat gevraagd wordt je te
identificeren- een sleutelcode geconstrueerd die wordt opgeslagen. Elke volgende
keer dat je toegang wilt tot je werkplek of
bankrekening, kijk je even in de camera en
wordt met hetzelfde algoritme een nieuwe
sleutel opgebouwd, die wordt vergeleken
met de referentiesleutel in de database.
Alleen als de sleutels identiek blijken,
word je toegelaten.

Ruis
Er bestaan algoritmen die een sleutel
construeren uit een afbeelding van de iris,
zonder dat deze sleutel omgekeerd iets
prijsgeeft over de afbeelding: precies wat je
nodig hebt om diefstal van de biometrische gegevens te voorkomen. Niet elke
afbeelding is echter exact hetzelfde. Dat is
een bekend probleem van biometrische
data: er zit relatief veel ‘ruis’ op. Daardoor
zal dezelfde iris vaak een andere sleutel
opleveren: uiteraard een ongewenste
situatie.
Ignatenko heeft de afgelopen vier jaar
onderzocht hoe biometrische data het best
kunnen worden toegepast voor authentificatie (‘ben ik wie ik beweer te zijn?’). Ze
hield zich vooral bezig met de vraag hoe
het probleem van de verruiste metingen
kan worden opgelost, zonder dat dit leidt
tot de opslag van gegevens waaruit de biometrische eigenschappen van personen
kunnen worden afgeleid.
“Het ruisprobleem kun je verhelpen door
gebruik te maken van zogeheten helperdata: gegevens die een betrouwbare reconstructie mogelijk maken van de sleutel,
ondanks de ruis”, vertelt Ignatenko.
Omdat de helper-data in principe openbaar zijn, mogen ze geen informatie
bevatten over de geheime sleutel: er mag
geen secrecy-leakage zijn. Wel moet de

helper-data eigenschappen van de iris
bevatten waarmee de nadelige effecten van
de ruis kunnen worden gecompenseerd: je
ontkomt er niet aan om wat informatie
over de biometrische data in de ‘publieke’
helper-data te stoppen. Toch wil je dat een
buitenstaander uit de helper-data zo
weinig mogelijk informatie kan halen over
de biometrische afbeelding: je wilt de
privacy-leakage minimaliseren, zegt de
Wit-Russische.
“Een belangrijke conclusie van mijn
onderzoek is dat er een fundamentele
trade-off is tussen de lengte van de geheime
sleutel ‘en daarmee de moeite die het kost
om die te kraken’ en de privacy-leakage
door de helper-data.” Met andere woorden:
hoe kleiner de kans dat iemand zonder
kennis van de biometrische data toch de
sleutel weet te raden, hoe groter het gevaar
dat die persoon op basis van de helper-data
teveel te weten komt over de biometrische
data.
Ignatenko is van huis uit wiskundige. Na
haar studie toegepaste wiskunde in de WitRussische hoofdstad Minsk kwam ze naar
Eindhoven om de ontwerpersopleiding
‘Mathematics for Industry’ te volgen. Ze
mag dus al de titels MSc en PDEng voeren,
en vanaf volgende week komt daar een
PhD bij. Haar promotie vloeide voort uit
het eindproject voor de ontwerperopleiding dat ze uitvoerde bij Philips Research.
Dit onderzoek, naar privacybescherming
bij biometrische authentificatie, wekte
Ignatenkos interesse voor de theorie die
hierachter schuilgaat.

Optimale balans
In de capaciteitsgroep Signal Processing
Systems (SPS) van Elektrotechniek kreeg
ze de kans om op basis van informatietheorie nu eens grondig uit te zoeken, voor
een aantal biometrische situaties, waar de
optimale balans tussen privacybescherming en kraakbestendigheid precies ligt.
“Zulk theoretisch onderzoek verwacht je
misschien eerder bij wiskunde, maar dit
vakgebied bevat elementen van zowel
wiskunde als elektrotechniek. Al had ik
ook niet verwacht dat ik bij Elektrotechniek zou eindigen”, zegt Ignatenko
lachend. Toch bevalt het niet slecht; de
komende twee jaar blijft ze als postdoc bij
SPS werken. “Dan zal ik wat praktischer
aan de slag gaan: ik ga mijn bevindingen
toepassen in computersimulaties. In
eerste instantie gebruik ik input in de
vorm van speciale levenloze objecten, een
soort kunstmatige biometrie. Uiteindelijk
hoop ik echte irisscans te kunnen
invoeren.”/

.

De behandeling van prostaatkanker is vaak
onnodig rigoureus: ook als de tumor maar
een deel van de prostaat beslaat, wordt deze
volledig verwijderd. De kans bestaat zelfs dat
dit gebeurt terwijl er niet eens sprake is van
een tumor. Dit komt doordat er geen goede
technieken zijn om de tumor nauwkeurig in
beeld te brengen. Met de nieuwe beeldvormende technologie waarop student
Biomedische Technologie René Besseling
afstudeert, is dit in de toekomst waarschijn lijk wél mogelijk.
Prostaatkanker is, na longkanker, de meest
voorkomende kankersoort bij Nederlandse
mannen. De diagnose is problematisch: zoge naamde ‘prostaat specifieke antigenen’ in
het bloed kunnen wijzen op kanker, maar ze
kunnen ook voortkomen uit een onschuldige
prostaatgroei. Bevoelen vanuit de endeldarm
heeft alleen zin bij tumoren die zich aan de
onderzijde van de prostaat bevinden en een
weefselpunctie kan niet voorkomen dat de
arts toevallig net naast de tumor prikt. Zelfs
als het weefselmonster tumorcellen bevat, is
volstrekt onduidelijk hoe groot de tumor is.
“Als alleen hier en daar een vlekje zit, wil je
eigenlijk afwachten hoe de tumor zich ont wikkelt”, zegt René Besseling. Dit zou moge lijk zijn met de juiste beeldvormende tech nologie. Besselings afstudeerproject heeft
betrekking op een beeldvormingsmethode op
basis van echoscopie. Echoscopie wordt nu al
gebruikt om de prostaat in beeld te brengen
tijdens de weefselpunctie.

“Door een contrastvloeistof van micro scopisch kleine belletjes in het bloed te
spuiten, kan de doorbloeding van de prostaat
in beeld worden gebracht”, zegt Besseling.
“De ultrasone geluidsgolven die door de bel letjes worden weerkaatst, hebben een andere
frequentie dan de inkomende geluidsgol ven.” Zodra het bloed door de prostaat
stroomt, zorgen de belletjes voor een oplich ting van het beeld. Wanneer de belletjes weg
zijn, wordt het beeld weer donkerder.
“Rondom tumoren zitten fijn vertakte vaat netwerken om de tumor van zuurstof te voor zien. Het patroon waarin de prostaat oplicht,
zegt iets over de dichtheid van de vaten waar door het bloed stroomt.” Met behulp van het
juiste wiskundige model zijn de locatie en de
afmeting van de tumor dus te berekenen.
Aan Besseling de taak om dat model te ont wikkelen en vervolgens te toetsen. Dit doet
hij aan de hand van bestaande echoscopi sche filmpjes en pathologische analyses van
in plakjes gesneden prostaten. Opmerkelijk
genoeg is de theorie van de methode geba seerd op een bestaand model uit de olieindustrie. “Daar wil je weten hoe olie en
water zich door poreuze gesteentes ver plaatsen, zodat je weet op welke plek je een
jaknikker kunt neerzetten”, legt Besseling
uit. “De modellen voor vloeistofbeweging in
poreuze media wil ik nu gebruiken om pro staatdoorbloeding te kunnen kwantificeren.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Down beschermt tegen kanker
Mensen met het syndroom van Down zijn minder vatbaar voor een aantal vormen van
kanker, zoals darm- en borstkanker. Dat komt doordat ze minder bloedvaten aanmaken die
nodig zijn voor de groei van tumoren, denken medisch biologen uit Boston. In het blad
Nature schrijven ze dat een gen op chromosoom 21 -waarvan Downpatiënten er drie hebben
in plaats van twee- een rol speelt bij de groei van tumoren. De derde kopie van het gen sti muleert de productie van een eiwit dat de aanmaak van bloedvaten vermindert en levert
hierdoor -in muizen- een afname van tumorgroei met de helft.
Onderzoekleidster Sandra Ryeom verwacht dat het tumorremmende eiwit dat Down patiënten aanmaken in de toekomst mogelijk als preventieve ‘vitamine’ geslikt kan worden.

Gentherapie bij apen beschermt tegen aids
Foto: Bart van Overbeeke

drijfsystemen zijn geplaatst, zoals in
Nuenen, kan het verschijnsel veelvuldig
optreden. De motoren trekken bij elke
opstart veel stroom en dat veroorzaakt
voltage-dips in het net - met de bekende
flikkering tot gevolg. Ook bedrijven waar
veel gelast wordt, wat toch telkens
neerkomt op een kleine kortsluiting, ver-

oorzaken veel geflikker. Bij het zoeken
naar sociale en maatschappelijke oplossingen wordt de flikkermeter van Cai
gebruikt./

.

Rong Cai verdedigt haar proefschrift op donderdag
4 juni vanaf 16.00 uur in collegezaal 4 het
Auditorium.

Een veelbelovende ontwikkeling in de zoektocht naar een ‘vaccin’ tegen aids: onderzoekers
van de universiteit van Pennsylvania (VS) hebben gentherapie toegepast op makaken met
siv, de apenvariant van hiv; het virus dat bij mensen aids veroorzaakt. De onderzoekers
brachten in het spierweefsel van de apen een gen in dat antilichamen tegen siv produceert.
De onderzochte apen waren grotendeels immuun tegen siv en geen van hen ontwikkelde
aids. Door de afwijkende immuunsystemen, werken vaccins ontwikkeld voor apen vaak niet
bij mensen. De Amerkaanse onderzoekers omzeilden daarom het immuunsysteem: ze ont wierpen een eiwit dat zich specifiek hecht aan siv. Vervolgens maakten ze een stuk DNA dat
codeert voor dat eiwit en brachten het in spiercellen van de makaken. Die maken hierdoor
het siv-bindende eiwit aan - zonder tussenkomst van het immuunsysteem. De onderzoekers
zijn hoopvol dat dit principe van een ‘genvaccin’ ook kan worden ingezet tegen het mense lijke hiv-virus.
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Van links naar rechts: Guido van Gageldonk, Frank van Duin, Andreas Huvenaars, Jorick Huizinga en Andrik Schrijver.

Ontwerpbureau Unit040 vooral
geïnteresseerd in interactie
Unit040, gevestigd in het Multimediapaviljoen op de TU/e-campus, heeft twee
specialismen, vertelt Guido van Gageldonk,
één van de vijf partners van Unit040. Het
ontwerpbureau maakt voor klanten technische animaties, die bijvoorbeeld
worden gebruikt voor interne communicatie of om investeerders technisch ingewikkelde materie eenvoudig uit te
leggen. “Dat zijn meestal animaties van
complexe systemen die we visueel begrijpelijk en inzichtelijk maken”, legt Van
Gageldonk uit. “We leggen bijvoorbeeld
binnen een minuut de werking uit van
een gasturbine. Onze technische achtergrond helpt hier erg bij. Het is voor ingenieurs natuurlijk makkelijker om grip te
krijgen op dit soort onderwerpen.”
Klanten die van deze service gebruikmaken, zijn onder meer Shell, de TU/e en
verschillende gemeentes.
De andere dienst is het maken van intelligente producten. Dit doet Unit040 voornamelijk voor het midden- en kleinbedrijf. Deze ondernemingen beschikken
doorgaans niet over een eigen R&Dafdeling van enige omvang, omdat dit
simpelweg te duur is. Toch hebben ze
soms wel behoefte aan productvernieuwing. Van Gageldonk: “Die innovaties doen wij voor ze. Hierbij beslaan
we het hele traject, van idee tot prototype,
inclusief vormgeving en behuizing. Voor
het grootbedrijf doen we een deel van het
traject, bijvoorbeeld het snel maken van
een prototype, een stuk software of een
printplaat. We zijn dan een onderdeel in
het complete proces van een productvernieuwing.”

Interactie
Unit040 is ontstaan vanuit de faculteit
Industrial Design. De vijf partners -Frank
van Duin, Andrik Schrijver, Andreas
Huvenaars, Jorick Huizinga en Guido van

Unit040/Chriz van de Graaf
Foto/Bart van Overbeeke
Alle vijf zijn ze afgestudeerd aan de faculteit Industrial Design
en samen vormen ze, als gelijkwaardige partners, het ontwerpbureau Unit040 dat sinds 2006 intelligente producten
maakt. De jonge ondernemers, allen rond de 25 jaar, waren
tijdens hun studie benieuwd of de samenleving wel op hun
kennis en kunde zat te wachten. Inmiddels hebben ze daar
een bevestigend antwoord op gekregen.

op te nemen is. Dat kan muziek zijn of
het geluid van een dier dat op de pagina
staat afgebeeld, maar ook de stem van de
eigenaar van het fotoboek die vertelt wat
er te zien is. Via het boek kunnen bijvoorbeeld Alzheimerpatiënten herinneringen
ophalen. Het boek leverde Unit040 in
2008 de Innovatieprijs Noord-Brabant
op: een subsidie van tachtigduizend euro.
Op dit moment zijn er verschillende
partijen die het product op de markt
willen brengen - voor Alzheimerpatiënten, maar ook voor kinderen en
ouderen.

Kussen
Gageldonk- zijn de tweede lichting van de
faculteit die in 2001 van start ging.
“Industrial Design is in opzet erg breed”,
stelt Van Gageldonk. “De kern is ontwerp,
waar je nog allerlei kanten mee op kunt.
Dat zie je ook binnen ons bedrijf: er is
iemand gespecialiseerd in elektronica, we
hebben kennis van programmeren, er is
iemand met een hart voor ontwerpen, een
engineer, een creatieve geest en iemand
met kennis van markering en communicatie. Met al die specialismen verenigd
binnen één bedrijf kunnen we complexe
vraagstukken aan.”
Tijdens hun studie wilden zij toetsen of
ze hun academische kennis konden
gebruiken in de samenleving. “Na onze
bachelor wisten we nog niet waar het met
de master naartoe ging. Dat was dus een
ideaal moment om samen een bedrijf op
te richten. We begonnen met een andere
samenstelling, maar vrij snel kwamen we
uit bij de huidige vijf mensen. Met deze
groep gaat het gewoon erg goed; we
vullen elkaar aan en maken elkaar beter.”
In het eerste jaar namen ze alles aan wat
ze konden krijgen. Van Gageldonk: “We
deden echt alles, van huisstijlen tot het
maken van kleine producten. Dankzij

coaching van het TU/e Innovation Lab en
ondersteuning van Ton Kooijmans, een
bekende ontwerper in Eindhoven, zijn we
ons gaan concentreren op wat we willen,
kunnen en waarmee we kansrijk zijn. In
de regio gebeurt veel op het gebied van
ontwerp van de behuizing, branding en
styling van producten. Daar willen wij
niet mee concurreren. Wij zijn vooral
geïnteresseerd in de interactie, in de
intelligentie van het product. Daar zijn we
ook voor opgeleid.”
Eén van de grotere projecten die Unit040
deed, was het maken van een carkit voor
de Europese markt. Het was een opdracht
voor een bedrijf in de regio, een onderdeel van een fabrikant van PDA’s. Er was
behoefte aan een intelligent product dat
meer doet dan het in de auto vasthouden
van de PDA. “We hebben een systeem
gemaakt met verschillende functionaliteiten. De printplaat die hiervoor nodig is,
hebben we zelf ontwikkeld”, vertelt Van
Gageldonk.

Wonderboek
Unit040 ontwikkelt ook zelf producten.
Zo is er het Wonderboek, een boek
waarbij op elke pagina een eigen geluid

Een ander product is Qiki: een intelligent
kussen voor dementiepatiënten. Het
structureert het leven van de patiënten
doordat er een gesproken agenda inzit.
“Als het tijd is voor koffie, dan zegt het
kussen: ‘Heb je zin in een kopje koffie?’.
Of het zegt: ‘Ga je maar aankleden, want
de kinderen komen zo op bezoek’. Deze
stem kan natuurlijk door een verzorgende
of één van de kinderen worden opgenomen”, legt Van Gageldonk uit.
Wanneer Qiki wordt geaaid, spint het als
een kat; sla je er op, dan zegt het ‘au’ en
het kan giechelen als een klein kind. Qiki
is een vinding van student Wouter
Widdershoven die het heeft ondergebracht in een dochteronderneming van
Unit040. Ook dit product wordt op afzienbare termijn op de markt verwacht.
Een derde product is een interactief bordspellenplatform, waarbij traditionele
bordspelletjes gecombineerd kunnen
worden met eigenschappen uit het
gamen. Dit aan de hand van de stand van
de pionnen. Het is de bedoeling dat ook
dit product (in het midden op de foto is
een prototype te zien) te zijner tijd via een
dochterbedrijf op de markt gebracht
wordt./

.
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Designing the right toolkits at ASML
Chiu-Ling (Denise) Chen,
Master of Science in
Industrial Systems
Engineering, has participated since October
2007 in the Logistics
Management Systems
(LMS) program, one of
the eleven design
programs offered by
Eindhoven University of
Technology at the Stan
Ackermans Institute and
3TU, the cooperation of
the three Technical
Universities in the
Netherlands. Part of the
LMS program is a design
project of nine months at
a company. Chen is
working on a project at
ASML in Veldhoven to
design the right toolkit
for service and repair
ends.
The lithography systems of
ASML are very expensive
and it speaks for itself that
it is very costly when a
system worth millions of
euros is down for too long.
Therefore ASML promises
its customers, chip producers, to repair the system
as fast as possible if it
should go down. When
ASML gets a hardware
error from a customer, one
of the many steps is that
they will send service parts
and tools so the local
Customer Service Engi-

neer can fix the problem.
For some of these tools it is
decided that they are
packed together in a kit, a
case which is specially protected against damage and
contamination. “It is easier
for the engineers to have
just one case with tools and
parts to take to the customer. They don’t have
time to pick the stuff they
need, they need to act
quickly. It is also easier for
the warehouse to ship one
package to a Customer
Service Engineer or directly to the customer. On the
one hand it can be handy to
find extra tools and parts in
the kit, but on the other
hand, the tools and parts
are very expensive. Which
means an extra investment, so you don’t want to
put too much in the kit. It’s
a trade-off situation”, Chen
explains.
And that’s why Chen works
on redefining what tools
are needed in such a kit.
Chen: “To do that, I had
several interviews with
people from different departments at ASML, like
the CS Engineers and
people from logistics. I
wanted to integrate their
perspectives. Furthermore
I needed to investigate the
function and price of each
tool to find a good combi-

personal experience and
varied
accordingly.
I
wanted to use a more
technical way of decisionmaking, by doing operational research and developing
decision-making
models. To be able to do
that, I needed to learn more
about it first.” Therefore
Chen took a Master’s
degree in Industrial Systems Engineering in North
Carolina State University
in the United States and
afterwards in 2007 she
went back to Taiwan.

Good reputation

Photo: Bart van Overbeeke

nation. It’s not just one tool
kit; there are different kits
for different modules of a
machine. The work we are
doing now will be implemented for a new machine
line.”
Chen got her Bachelor’s

degree
of
Industrial
Engineering in Taiwan.
After that she worked at
Garmin for several years, a
company which produces
GPS systems. “I found out
that a lot of decisions were
made on the basis of

At that time ASML built the
ASML center of Excellence
in Taiwan to support the
Asian customers. “I found
out that they had a coworking program with
Eindhoven University of
Technology. It’s a five-year
program, in which people
study LMS for two years
and then work at ASML for
three additional years. I
joined
this
program
because ASML has a good
reputation in Taiwan.
Besides that, TU/e has a
good
reputation
in
Logistics. Finally I think it
is a good idea that a
company invests in an
employee this way”, says
Chen.
In the LMS program she
did two logistic quick scans

‘High Potential’ research ‘Piled Higher and Deeper’ visits TU/e
The creator and artist of
programs announced
‘Piled Higher and Deeper’
Rector prof. dr. ir. Hans
van Duijn on 19 May
announced the first four
High Potential Research
Programs of TU/e. Each of
these multidisciplinary
programs will be subsidized by the university
with an amount of one
million euros, divided
over four years.
If the programs are successful, they will qualify for
yet another four-year
subsidy. For TU/e the High
Potential Research Programs constitute a new
way of boosting innovative
and high-risk multidisciplinary research programs
of preferably young professors and associate professors.
Dr.ir. Arjen Bogaerds and
prof.dr.ir. Frans van de
Vosse (Department of
Biomedical Engineering,
BMT) will lead the project
‘Blood in motion’, in which
researchers from the BMT,
Applied Physics (TN) and
Mechanical Engineering

(W) Departments will join
forces to fathom the processes around the coagulation of blood.
Prof.dr.
Emile
Aarts
(Industrial Design) presented ‘I-lighting the
World’, a joint venture
between no less than six
Departments whose aim
will be to develop intelligent lighting. Superfast
and low-energy optical
chips based on the newest
light sources will occupy
center stage in the project
of prof.dr. Andrea Fiore
(TN), who will be working
together with researchers
of Electrical Engineering.
Finally, program leader
prof.dr. Rint Sijbesma
(Chemical
Engineering
and Chemistry) will be collaborating with colleagues
from TN and W to focus on
the development of polymers with the special
properties of biological
materials, featuring in
medical applications such
as ‘tissue engineering’ in
the occiput (the back of the
head)./

.
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(PHD), a comic strip
about PhDs, Jorge Cham,
is invited to the TU/e on
Wednesday June 17 to
give a comical lecture on
the working life of PhDs.
Promove, the association
of PhD candidates, organizes this event with the
author of the comic strip
which is often called the
Dilbert of academia.
“As a PhD you can really
identify with his comic
strip”, says Çiçek Güven,
board
member
of
Promove. The comic strip
PHD is published online
where it receives over
seven million page views a
month from over a
thousand universities and
colleges worldwide. The
Piled Higher and Deeper
comic strip appears in The

of two or three months at a
company. “The first Quick
Scan I did for ASML.
I made a high-level business analysis for integration of service part and
fields upgrade planning.
The other one I did for
Philips. This scan was
done to make a decision
model for block production
to facilitate the response of
fluctuated market demand.”
“We also attend Master
courses for expanding our
academic knowledge. And
we have special workshops
for the LMS students. And
the major project is this
in-company design project”,
Chen explains. In general
those projects are aimed at
the analysis and redesign
of a logistics network or a
supply chain planning
structure.
Chen will finish the LMS
program at the end of
September. “I think it is a
very interesting program.
It combines the academic
and practical real business
experience. It gives you a
good idea how you can use
your university knowledge
in a company.”/

.

See also: http://www.3tu.nl/en/
education/sai/programmes/lms
/program_lms/.

developing Smart Neural
Implants.
He has published and presented nationally and
abroad on his Robotics and
Neural Prosthetics research. He also travels and
presents all over the world
to thousands of graduate
students, faculty and administrators on the graduate
student experience./

.

Tech, MIT’s student newspaper.
Jorge Cham was born and
raised in the Republic of
Panama. He obtained his
Bachelor’s
degree
in
Mechanical Engineering
from Georgia Tech and his
MSc and PhD in Mecha-

nical Engineering from
Stanford University where
he specialized in Robotics.
At Stanford he started
drawing PHD. He was subsequently an Instructor
and Research Associate at
Caltech from 2003-2005,
where his work focused on

‘The power of procrastination’:
lecture and book signing with
PHD comics creator Jorge Cham.
Zwarte Doos, Wednesday June 17.
All PhDs, Master students and
post-docs of TU/e are welcome.
The definite time and location
will be announced in the e-newsletter of Promove, which will be
sent to all PhDs.
For PHD Comics’ online archive
see www.phdcomics.com.

Networking day partners international TU/e employees
On Thursday June 18 a
network day especially
for the partners of international TU/e employees
will be organized by the
TU/e Service for Personnel and Organization
(DPO).
“Main goal of this day is to
enable partners of international TU/e employees to
get to know other partners.
In that way they can in-

crease their network,
exchange ideas and tips
and start activities among
themselves”, says Willem
van Hoorn, trainer and
staff member of DPO
concerning Internationalization.
On this first Network day
for partners, two small
workshops will be given.
“One is about things one
can do to get a job in the
Netherlands and one about

some aspects of ‘the’ Dutch
culture and ways of doing
things”, Van Hoorn explains. In the afternoon
participants can choose
between a tour through
Eindhoven with an English
speaking guide or a visit to
the TU/e Sports center,
which is accessible also to
partners of TU/e employees with a sports card.
Especially for this day the
Tuimelaar, the child care

facility on the TU/e
campus, has created 24
extra day care places for
children aged 10 weeks to 4
years. The networking day
is free of admission. For
more information contact
Willem
van
Hoorn
(w.g.v.hoorn@tue.nl)./

.

Registration and more information at www.tue.nl/
partnerday.
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veert aan de faculteit Elektrotechniek.
De promotoren zijn prof.dr.ir. J.H. Blom
en prof.ir. W.L. Kling.

Algemeen
Dienst Interne Zaken
Logistics

Faculteiten

Bereikbaarheid 5 juni
In verband met het jaarlijkse uitstapje
van Logistics is de afdeling op vrijdag
5 juni vanaf 12.30 uur niet bereikbaar.
Wij danken u voor uw begrip.

Mensen
Promoties
Ir. M.A.J. Cox verdedigt op dinsdag 2
juni 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 ‘Local mechanical properties of tissue engineered heart valves’. Cox promoveert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
F.P.T. Baaijens.
T. Ignatenko PDEng verdedigt op dinsdag 2 juni haar 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 ‘Secret-Key Rates and
Privacy Leakage in Biometric Systems’.
Ignatenko promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is
prof.dr.ir. J.W.M. Bergmans.
C. Celebi MSc verdedigt op donderdag 4
juni zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Atomic scale study of impurities
and nanostructures in compound semiconductors’. Celebi promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr. P.M. Koenraad
en prof.dr. M.E. Flatté.
R. Cai MSc verdedigt op donderdag 4
juni 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 ‘Flicker Interaction Studies and
Flickermeter Improvement’. Cai promo-

Bouwkunde
6e VDCM-symposium
’Construction Governance: Betrouwbaar
bouwen - ook voor de Mexicaanse griep?’
is de titel van een symposium dat de
TU/e donderdag 4 juni houdt.
Governance in de bouw is een bedrijfsoverstijgend begrip. Vele partijen in het
bouwproces dragen hun steentje bij aan
de uiteindelijke waarde van het project.
De integratie van alle bijdragen in het
proces blijkt een ingewikkelde opgave.
Het echt anticiperen op de behoeften bij
het gebruik van een bouwkundig object
is een harde noot om te kraken. Deze
manier van werken is nog meer een
droom dan werkelijkheid, maar de maatschappij mag ervan uitgaan dat onze
bouwbranche aandacht gaat geven aan
‘betrouwbaar bouwen’.
In het facultaire ochtendprogramma
kunnen geïnteresseerden deelnemen aan
workshops, waarbij in groepsverband
ontwikkelingen met betrekking tot
betrouwbaar bouwen behandeld worden
aan de hand van een case. In het middagprogramma leiden we u binnen in de
wereld van virus en nationaal rampenplan om daarin uw bouw- en installatiebranche haar passende plaats te geven.
Voor meer informatie en opgeven:
www.vdcm.bwk.tue.nl. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden.

Studentenleven
Shift040
Bestuur gezocht
Shift040 (www.shift040.nl) is druk
doende uit te groeien tot het online middelpunt van studentenstad Eindhoven.
Binnenkort betrekt stichting Shift040
een eigen kantoor, op Strijp-S. En jij zou
daar plaats kunnen nemen, om een jaar
lang mee te werken aan het uitbouwen
van deze mediaonderneming.
We zoeken een voorzitter/secretaris, een

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.
:LOMHELMRQVNRPHQZHUNHQPDLOMH&9QDDULQIR#KRO¿QQO
of bel 06-14493404 of loop gewoon eens binnen.
Wij zijn gevestigd tegenover het station / taxi zijde in De Groene Toren.

penningmeester, een hoofdredacteur en
een webmaster, die een jaar lang de
schouders gaan zetten onder dit unieke
project. De bestuursleden krijgen een
maandelijkse bestuursvergoeding van
260 euro -zonder de plicht om ingeschreven te staan bij een onderwijsinstelling. Er liggen vele plannen om de site
uit te breiden en van groter nut te laten
zijn voor studenten. Welke ideeën worden opgepakt, dat ligt aan jou als
bestuurder. En misschien heb jij wel veel
betere plannen! Voor meer informatie:
bel Ivo Jongsma (06-44420799) of Rudy
Hover (06-50601521) of mail naar
shift040@gmail.com.

ESDV Footloose
Passion on a Dancefloor
ESDV Footloose zet op 6 juni in de
Blauwe Zaal een wervelende dansshow
neer: ‘Passion on a Dancefloor’. De voorstelling duurt ongeveer anderhalf uur
waarin de volgende dansstijlen aan bod
komen: jazzballet, ballroom, tapdance,
klassiek ballet, Chinese dans en nog veel
meer.
Wanneer: 6 juni vanaf 14.30 uur en
vanaf 19.30 uur
Locatie: Blauwe Zaal, Auditorium TU/e
Kosten: vier euro voor Footloose-leden,
vijf euro voor studenten en zes euro voor
anderen
Kaartverkoop: bij Footloose in de Bunker
en via www.floorpassion.nl.

Diversen

Studentensportcentrum
Zumba
Calorieën verbranden en conditie opbouwen terwijl je swingt als Shakira of Ricky
Martin: dat is Zumba, een ‘workout in
disguise’. Het Studentensportcentrum
van de TU/e biedt dit fitnessprogramma,
gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans,
sinds 19 mei aan. De lessen, die openstaan voor alle sportkaarthouders van het
Studentensportcentrum, zijn wekelijks
op dinsdag van 17.00 tot 18.00 uur.
Wie nog geen sportkaart heeft en graag
wil kennismaken met Zumba, kan nu
goedkoop een sportkaart aanschaffen.
Studenten en medewerkers van Fontys,
TU/e en Design Academy kunnen voor
slechts vijfentwintig euro sporten op het
sportcentrum. Met deze sportkaart kan
men nog tot eind augustus deelnemen
aan alle lessen en gebruikmaken van alle
faciliteiten van het sportcentrum.

Vacatures
Bedrijfsjurist (EU-241-CG), TU/e
Innovation Lab (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 12 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3872 t/m 4970 euro).
Parttime Secretaresse bij capaciteitsgroep
PSN (V34.335), Photonics &
Semiconductor Nanophysics, faculteit
Technische Natuurkunde (0,4 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 5 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1633 t/m 2324 euro).

De Zwarte Doos
Def Americans
Def Americans is meer dan een tributeband; het is een Johnny Cash aha-erlebenis, belooft het persbericht. De band wil
het repertoire van countryzanger Cash
naar eigen zeggen met gepaste eerbied
benaderen en speelt, behalve de bekende
hits, ook ingetogen ballads en onbekende
nummers van Cash.
Def Americans, donderdag 28 mei vanaf
18.00 uur bij café De Zwarte Doos. De
entree is gratis.

Ict-cursussen
Binnenkort is er voor studenten en
medewerkers van de TU/e de mogelijkheid de volgende ict-cursussen te volgen:
Juni: PHP and MySQL; JAVA; Excel
2007; Outlook/Word 2007; MS Project
2007. Voor nadere informatie en
inschrijving zie www.ictcursussen.tue.nl

(Advertenties)

Holland Financials B.V.
Vestdijk 9
Eindhoven
040-2121111
ZZZKRO¿QQO
LQIR#KRO¿QQO

Studenten
50%
korting

Neem een abonnement
3 Surf naar volkskrant.nl/studenten

(dit aanbod geldt alleen voor uitwonende studenten t/m 27 jaar)

volkskrant.nl/studenten

PhD Student ‘Numerical simulation of
failure mechanisms in composites’
(V35.434), Numerical Methods in
Engineering, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2042 t/m 2612 euro).
Bestuurssecretaresse (V36.364), faculteit
Elektrotechniek (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 7 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1986 t/m 2682 euro).
PhD ‘Copiride-Combining Proces
Intensification’ (V37.675), Chemical reaction Engineering, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042
t/m 2612 euro).

PhD Student ‘Modelling of Tissue
Integrity of the Intervertebral Disc’
(V50.088), Orthopedic Biomechanics,
department of Biomedical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042
t/m 2612 euro).
PhD ‘Full cardiac left atrial wall segmentation for electrophysiology’ (V50.121),
Biomedical Image Analysis, department
of Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).
PhD student ‘Singular Limit Analysis of
Metpatterns’ (V32.042), the Centre for
Analysis, Scientific Computing and
Applications (CASA), department of
Mathematics and Computer science (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m
2612 euro).
Postdoc ‘Singular Limit Analysis of
Metpatterns’ (V32.043), the Centre for
Analysis, Scientific computing and
Applications (CASA) department of
Mathematics and Computer science (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
3 PhD positions in Biosensors Research
(V34.336), the Groups WDY, MaTe and
MBx, department of Applied Physics (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m
2612 euro).
Full Professor in Real-time Embedded
Systems (V36.365), department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal
23 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 hoogleraar 2 (4904 t/m 7142 euro).
Logistiek medewerker post, goederen en
gevaarlijke stoffen (1,0 fte) (V87.042),
Logistics, Dienst Interne Zaken (1,0 fte).
Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 4 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (1574 t/m 2211 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.
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Vijf maal Doppio
De raarste zinsnedes kunnen je
momenteel ter ore komen als je
dezer dagen de Bunker doorkruist. Leden van studententoneelvereniging Doppio repeteren hard om in mei en juni
enkele memorabele producties
neer te zetten. Vijf groepen
voeren hun stuk op in het
Gaslab op het TU/e-terrein en
in theater Plaza Futura. We
geven je een korte beschrijving
van de verschillende voorstellingen.

De Mensenhater
“Alceste, de hoofdrolspeler, is
het niet eens met de manier
waarop mensen met elkaar
omgaan. Hij vindt dat ze niet zo
moeten roddelen en elkaar de
waarheid moeten zeggen.”
Speelster Isis Boot vertolkt zelf
de rol van Alceste, de ‘Mensenhater’. “Het is een zedenkomedie uit 1666 van Molière.
Normen en waarden worden aan
de kaak gesteld. Dit stuk is een
behoorlijke uitdaging. Alle
vrouwen spelen mannenrollen
en de mannen vertolken vrouwenrollen. Verder is alles op
rijm. Alceste is enerzijds een
chagrijn, anderzijds een idealist.
Daarbij wordt hij verliefd op een
roddeltante. Het stuk laat een
contrast zien in hoe mensen met
elkaar kunnen omgaan en welke
strategieën ze gebruiken. Dat is
eigenlijk van alle tijden.”
Spelers: Isis Boot, Leo Kool,
Renske Verwoerd, Renske van
Delft, Steven Spronk, Tessa
Wassenberg en Yvonne Reints
Regie: Arjan Gebraad
Wanneer en waar? 29, 30 en 31
mei in het Gaslab op het
TU/e-terrein

Bóddezooj
(ode aan de burgerlijkheid)
Regisseuse Anemoon Langenhoff over de cabaretvoorstelling
Bóddezooj: “Het stuk gaat over
het burgerlijke leven, gezien
door studenten. De burgerlijkheid van andere generaties

en de burgerlijkheid waarin ze
zelf terechtkomen. Juist door die
burgerlijkheid te eren, nemen ze
‘m op de hak. We hebben onder
meer sketches, liedjes, conferences en filmpjes. Het is leuk
om met studenten te werken. Ze
zijn echt bloedfanatiek.”
‘Bóddezooj’ is overigens
Limburgs voor ‘stof van slechte
kwaliteit’.
Spelers: Ingrid Nieuwenhuijsen,
Jaap Bierman, Marita Baijer,
Merijn Krol, Remco den Dulk,
Daan Bolier
Regie: Anemoon Langenhoff
Wanneer en waar? 6, 7 en 8 juni
in het Gaslab op het TU/eterrein

Onze Vader
“Onze voorstelling draait om zes
dochters, die weer bij elkaar
komen na hun vaders dood”,
vertelt Stien van Deijk die de rol
van de jongste dochter vertolkt.
“De vader was eigenaar van een
café in een katholiek dorp en
daar ontmoeten de vrouwen
elkaar weer. Ze waren allemaal
een andere kant opgegaan en
vragen zich nu af wie vader
eigenlijk was. Er komen allerlei
verhalen boven en hij bleek
nogal wat geheimen te hebben.”
Spelers: Esmee van Neerven,
Kim Verspuij, Kim Brands,
Lieke Hems, Myrte Rasing,
Stien van Deijk
Regie: Marlou Heijen
Wanneer en waar? 12, 13 en 14
juni in Plaza Futura

‘Ik zie, ik zie wat ik niet zie’. Foto: Bart van Overbeeke

sneeuwbol: mensen leven in een
coconnetje en worden opgeschud, zodat het gaat
sneeuwen en er van alles
gebeurt.”
Spelers: Esther Somers, Ilona
Daniëls, Jessica Zuidgeest,
Joosje Janssen, Marieke Peeters,
Remy Ripandelli, René
Warmoeskerken, Teske de
Ruijter
Regie: Kim van Kooij
Wanneer en waar? 19, 20 en 21
juni in het Gaslab op het TU/eterrein

De jaren ‘20
Ik zie, ik zie wat ik niet zie
“Eigenlijk is er geen stempel op
ons stuk te plakken”, zegt regisseuse Kim van Kooij. “Het draait
vooral om excentrieke personages die vastzitten in een bepaald
patroon. Ze wonen in een flat en
zijn op zoek naar geluk. Hun
levens raken verwikkeld en dat
zet de nodige zaken in gang. We
houden het publiek een spiegel
voor. Het biedt op geheel eigen
wijze een kijk op het leven van
nu. Ik vergelijk het met een

“We brengen fysiek bewegingstheater met tekst”, vertelt speelster Maartje van de Ven, die eind
juni een paar uur als ‘boerenzatlap’ op het podium staat. “De
bewegingen sluiten aan bij de
tekst. Soms doen we ook bewegingen zonder tekst; de ene keer
met muziek, de andere keer
zonder. Het stuk gaat over
mensen die tussen de twintig en
dertig jaar oud zijn, met heel
verschillende karakters; van een
filosoof tot ‘modemeisjes’ en

Kunstproject zet ‘luchtwervel’ centraal
’Vortex’ is de naam van het kunstproject dat donderdag 4 juni wordt geopend in het Atrium in Cascade.
Bezoekers zien daar tot en met eind juni werken van
vilt en zijde. Het betreft een samenwerking tussen
het Fluids Dynamics Laboratorium van de TU/e,
Transportfysica Dispuut ‘Alles stroomt’ en het
Eindhovense project KLEIN. Bindende factor en
initiatiefneemster is kunstenares Halina Witek.
Witek, dagelijks werkzaam in het gebouw Cascade op
het universiteitsterrein, combineert al jaren haar twee
passies: wetenschap en kunst. Ze doet dat ook weer in
dit project ‘Vortex’; simpel gezegd een luchtwervel.
Kunstenares Betje Stevens zorgde voor de werken van
zijde en vilt. Het wetenschappelijk materiaal komt van
experimenten die de groep Transportfysica van de
faculteit Technische Natuurkunde in het Fluid
Dynamics Laboratorium uitvoerde. Witek bewerkte dit
materiaal tot computeranimaties. Die beelden worden
vervolgens op de werken geprojecteerd. Witek kreeg
voor het project ondersteuning van andere kunstenaars, studenten en dansers.
Danseres en choreografe Maaike Ebben maakte de
werkruimte van het laboratorium, de windtunnel, tot
een decor voor de danstheatervoorstelling ‘Pokerface’.
Deze tien minuten durende voorstelling, die ter gelegenheid van de opening van ‘Vortex’ wordt opgevoerd,
gaat over de vele keuzes waar jongeren tegenwoordig
voor staan en over de verleiding om meegesleurd te
worden in de huidige leefwereld.
De opening (4 juni om 16.00 uur) en tentoonstelling
zijn voor iedereen toegankelijk. Het Atrium is de hoge
open ruimte in het hart van Cascade./

.

‘Onze Vader’.

yuppen. Het zijn adolescenten
die op zoek zijn naar zichzelf. Ze
willen individuen zijn en tegelijkertijd bij een groep horen. Pas
je je aan of ga je tegen de stroom
in? In feite wordt er gezapt tussen de karakters. Je kunt het
zien als een avondje tv in het
theater.”
Spelers: Jaap van den Bosch,
Janneke Thissen, Janneke van
Oeveren, Jasper Hoeksema,

Lieve van Haandel, Lilian
Boelaars, Maartje van de Ven,
Nienke Hendriks, Rianne van
den Hombergh, Simone Thijs
Regie: Teun Jonas.
Tekst: Don Duyns
Wanneer en waar? 26, 27 en 28
juni in Plaza Futura/

.

Voor meer informatie en kaarten:
www.doppio.nl.

Geen winst, wel ‘leerzame
en leuke’ dag Nootuitgang
Het Eindhovense duo Bas Goudsmit en Mira de
Graaf, samen bekend als Secret Satellite, viel niet
in de prijzen bij de finale van Nootuitgang op
zaterdag 23 mei in Rotterdam. De eerste prijs van
deze muzikale singer-songwriterstrijd ging naar
de Groningse Corijn.
Eugene and the Moose (Utrecht) behaalde in
Rotterdam de publieksprijs. “Eugene and the Moose
was echt fantastisch. Ik ga volgende week met ze
jammen.” Het enthousiasme overheerst na de finale
bij Bas Goudsmit, TU/e-student Industrial Design.
Hij en zijn vriendin Mira de Graaf (studente aan de
Design Academy) maakten tijdens de voorronde voor
Nootuitgang in het Gaslab onlangs hun podiumdebuut.
Goudsmit blikt terug op een leerzame en leuke
ervaring: “Toen de eerste band begon te spelen in de
finale, was ik al onder de indruk. Er zaten zelfs bands
tussen die over een platenlabel in gesprek waren. Het
niveau lag erg hoog en voor ons was het pas het
tweede optreden samen. Toch denk ik dat we het goed
hebben gedaan. De andere bands waren erg lovend
over ons en het publiek leek aardig verbluft. We
hebben ons toch wel echt een kanshebber gevoeld.”
Het duo trad op met akoestische gitaar en zang, met
een lied over een vogelverschrikker. De Graaf: ”Ik
vond dat het erg goed ging. Het is fijn dat we samen
goed over de muziek kunnen praten en op één lijn
zitten.” Secret Satellite wil zich deze zomer storten
op optredens in Eindhoven./

.
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Record aantal teams present op
Kameraanbod
internationaal zaalvoetbaltoernooi stijgt in crisistijd
Agenda
Elke week in Cursor:
de agenda van studenten website Shift040.
Kijk voor meer info op
www.shift040.nl.
28 mei 19.00-23.00
ESSF Barbecue
Organisator: ESSF
29 mei 17.00-18.00
Wereldrecordpoging
waterballon gooien
Organisator: European
Week Eindhoven
29-31 mei 20.00-17.30
Pusphaira Van Lint
Internationaal Toernooi
Organisator: Pusphaira
1 juni 17.00-18.00
Fotowedstrijd:
Een moment van time-out
Organisator: Tint
2 juni 17.00-19.30
Autopresentatie
Organisator: University
Racing Eindhoven
3 juni 17.00-18.40
Afscheidsborrel bestuur en
F.O.R.T.
Organisator:
Jan Pieter Minckelers
3 juni 19.00-23.00
Rollenspelavond
Organisator: ESRG Knights
of the Kitchen Table
3-4 juni 21.00-02.00
GEWIS & Thor feest
Organisator: GEWIS
4-6 juni 20.00-18.30
Groot Nederlands Studenten
Kampioenschap
ESSF
5-7 juni 16.00-16.00
Windsurfweekend
Organisator: ESWV Weth

Meer dan driehonderd
zaalvoetballers uit
dertien landen waren van
donderdag 21 tot en met
zaterdag 23 mei in Eindhoven voor het internationaal universiteitentoernooi van de Eindhovense studentenzaalvoetbalvereniging
Totelos. Een team uit
Slowakije ging er met de
eerste prijs vandoor bij
de mannen; zaalvoetbalsters uit Münster
werden eerste bij de
vrouwen.

Uiteindelijk deden 36
(hoofdzakelijk Europese)
teams mee; volgens toernooivoorzitter Paul Coppens
een record. “We hebben
zelfs een paar teams
moeten weigeren, omdat
we anders niet uitkwamen
met de planning.” Voorgaande jaren deden vooral
de Russen het heel goed,
maar dit jaar had de concurrentie van hen niet te
vrezen.
“Ze
konden
vanwege financiële pro-

Leroy Dumas van Totelos-1 in actie.
Foto: Bart van Overbeeke

blemen niet komen.”
Aan de 25e editie van het
toernooi deden ook twee
Totelos-teams en een team
met oud-Totelosleden mee,
maar zij veroverden geen
podiumplaatsen. Coppens:
”Het niveau bij de andere
teams lag ongelooflijk
hoog.” Na het voetballen
werd er ’s avonds steeds
volop gefeest. “Een paar
teams waren zaterdagochtend zelfs niet meer in
staat om te voetballen.” Dat
het internationale toernooi
een week voor het internationale voetbaltoernooi van

voetbalvereniging
Pusphaira was, is volgens
Coppens puur toeval. “Er is
weinig samenhang tussen
de toernooien; het zijn
twee totaal verschillende
sporten.” Aan het toernooi
deden 28 herenteams mee
en 8 vrouwenteams. Coppens: “De mannen hebben
in het Studentensportcentrum overnacht, de
vrouwen hebben vrijwillig
buiten gekampeerd. Op
één team uit Lissabon na.
Het mannenteam uit
Lissabon sliep daar overigens wel omheen.”/

.

In bikini punten vergaren bij de Florafontein
Kopieer met drie personen
tegelijk je hoofd. Ga overdag
in je zwembroek op de foto
bij de fontein op het Flora plein. Ga op de foto met vijf
rollators tegelijk, al dan niet
bemand. Tippel in netpanty
rond de tippelzone bij Eind hoven Beukenlaan.
De deelnemers aan het
opdrachtenspel van studie vereniging Japie van Schei kundige Technologie kon je
de afgelopen weken in de
raarste poses en omstandig heden tegenkomen. Alles
was erop gericht om zoveel
mogelijk punten te vergaren
door de gekste opdrachten
uit te voeren. Het bewijs
moesten deelnemers leveren
met foto of film, of er moest
iemand van de organisatie
getuige zijn.
Aan het spel deden dertien
teams van elk drie personen
mee. Ze hadden de keus uit

Het kameraanbod in
Eindhoven is het afgelopen jaar met ruim 24
procent toegenomen. In
april werden bijna vierhonderd kamers meer
aangeboden dan in
dezelfde maand vorig
jaar. De huurprijs is in die
periode gestegen met
bijna drie procent, naar
285 euro per maand.
Dat blijkt uit onderzoek
van Kamernet.nl. De stijging van het Eindhovense
kameraanbod ligt beneden
het landelijk gemiddelde,
dat uitkomt op ruim dertig
procent. In Nederland nam
de huurprijs met bijna zes
procent toe, naar 341 euro
per maand.
Ondanks die bevindingen
is er volgens studentenvakbond LSVb in Eindhoven nog wel sprake van
kamernood. De bond concludeert op basis van een
eigen (volgens de LSVb
niet geheel representatieve) enquête onder studenten dat zo’n vijftig
procent van de thuiswonenden in de regio het
afgelopen najaar een
kamer zocht. Landelijk is
dat 45 procent. Bijna
veertig procent van de
eerstejaarsstudenten zocht
een onderkomen, iets
minder dan het landelijke
gemiddelde. Toch zijn
kamers redelijk gemakkelijk te bemachtigen in

Eindhoven, aldus de LSVb.
Studenten hebben gemiddeld na 65 dagen een
onderkomen gevonden.
Landelijk staat de teller op
116 dagen.
Volgens de woordvoerder
van Kamernet.nl, Gerben
Zijlstra, is de economische
crisis de oorzaak van het
explosief gestegen kameraanbod. “Kapitaalkrachtige
huiseigenaren verhuren
nu hun extra panden.
Daarnaast stellen huisbezitters met een krappere
beurs hun zolders beschikbaar. De toename heeft
zich voornamelijk voorgedaan sinds september
vorig jaar.”
Hannie de Groot van studentenhuisvester Woonbedrijf Vestide merkt
weinig van een toename.
“Dat is denk ik vooral op de
particuliere huurmarkt het
geval. Wij bieden een
constant aantal studentenonderkomens aan, tegen
stabiele tarieven. Wel constateren wij een lichte
stijging in de vraag.”
Zijlstra verwacht dat de
geconstateerde ontwikkelingen op de huurmarkt de
komende maanden doorzetten. “Het aanbod neemt
verder toe, wat goed is voor
de doorstroom. De prijzen
zullen verder stijgen.
Vanaf 1 juli mogen verhuurders de prijzen met
tweeënhalf procent opschroeven.”/

.

Passie op de dansvloer

meer dan tachtig opdrachten
in verschillende categorieën,
waarbij de ene opdracht
meer punten opleverde dan
de andere. Volgens Vincent
van Duijnhoven van Japie
waren vooral zeven teams
heel actief. “Drie teams

hebben nu meer dan twee honderd punten. Bijna alle
opdrachten zijn inmiddels
wel door een team uit gevoerd.”
Het spel loopt nog tot en met
vrijdag 29 mei. De winnaar
krijgt een dinerbon.

Van klassiek ballet tot Chinese dans; Footloose laat zien
waar de passie zit. De Eindhovense studentendansvereni ging is weer toe aan haar jaarlijkse presentatie aan het
grote publiek. In anderhalf uur tonen onder anderen tap dansers, beginnende en gevorderde jazzballetdansers en
linedancers hun kunsten. Footloose treedt op zaterdag
6 juni tweemaal op in de Blauwe Zaal van de TU/e. De eerste
voorstelling begint om half drie ’s middags, de tweede om
half acht ‘s avonds. Kaartjes kun je reserveren via de
website, maar zijn ook te koop aan de deur. De kosten voor
een kaartje bedragen vier euro voor Footloose-leden, vijf
euro voor studenten en zes euro voor anderen.
Meer informatie op www.floorpassion.nl.

En hoe is het in Singapore?

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.

Voor mijn master Elektrotechniek ben ik momenteel op stage in Singapore. Om preciezer te
zijn: bij het Mixed Reality
Lab aan de National

University of Singapore.
Dit lab doet onderzoek
naar van alles en nog wat,
als het maar te maken
heeft met ‘augmented
reality’. Zo heb ik de
eerste maand meegeholpen aan een speelgoedrobot die online
sociale netwerken veiliger
moet maken voor
kinderen. Momenteel
werk ik mee aan een
project waarbij textiel
computergestuurd van
kleur kan veranderen om
zo rustgevende animaties
te creëren in bijvoorbeeld
een woonkamer.
Interessanter dan mijn
werk is natuurlijk het
dagelijks leven hier.
Singapore is een fantastisch beginpunt voor het

ontdekken van Azië. Alles
is erg westers, maar dan
met een flinke dosis
Aziatische invloeden. De
‘echte’ Singaporees
bestaat volgens mij niet.
De meerderheid is
Chinees, gevolgd door
Maleisiërs, Indiërs en een
hoop expats. De officiële
taal is Engels, maar dan
wel een dialect dat in het
begin nogal lastig te
verstaan is. Gelukkig
went het snel en is iedereen hier erg vriendelijk.
Dus in het ergste geval
kun je met handen en
voeten wel duidelijk
maken dat je rijst of
noedels wilt. Het feit dat
de bevolking zo gemixt is,
zorgt er ook voor dat er
qua eten veel variëteit is.

Op de food-courts
-pleinen waar iedereen
eet- zijn er voor elk type
eten wel meerdere
kraampjes.
Het beste aan Singapore
is het gemak waarmee je
naar omringende landen
kunt gaan. Als je de brug
oversteekt naar Johor
Bahru, zijn er een hoop
goedkope bussen die je
naar allerlei bestemmingen in Maleisië brengen.
Met de boot ben je binnen
een paar uur op een
Indonesisch eiland en de
verschillende prijsvechters vliegen je voor
extreem lage prijzen naar
Thailand, Vietnam, de
Filippijnen, et cetera.
Natuurlijk heeft iedere
plek op de wereld ook zijn

nadelen. Voor
Singapore is
dat denk ik de
luchtvochtigheid. Met
gemiddeld 32
graden
Celsius en
tachtig
procent luchtvochtigheid
kan het soms
erg benauwd
zijn. De overal
aanwezige
airco of een
frisse duik bij
het strand
biedt gelukkig
uitkomst voor
dit kleine
euvel.

Kris Hoogendoorn, student Elektrotechniek
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Gezelligheid en felle strijd

Opheffing dreigt voor
computerclub Stack
Het bestuur van Stack
trekt de stekker uit de
vereniging als zich
binnen een paar weken
geen opvolging aandient.
Op 18 juni is een opheffings-ALV gepland.

Foto: Bart van Overbeeke

Het Illustere Dispuut Quare, een dispuut van SSRE, hield op Hemelvaartsdag traditiegetrouw
de Softe Ballen Games. Aan deze twintigste editie van het softbaltoernooi deden zo’n drie honderd studenten mee.
Hoewel de gezelligheid een grote rol speelde, werd er volgens Robert Janssen van de organi satie ook fel gestreden. De winst bleef grotendeels in Eindhoven; bij de heren- en gemengde
competitie won een team dat bestond uit leden van het verenigingsbestuur van SSRE en een
verenigingsbestuur uit Enschede. Bij de damescompetitie behaalden de Eindhovense disputen
l’Attaque Attique en Lalyta een gedeelde eerste plaats.

Tour de TU/e

Dancefeest Club040

Ervaren en minder ervaren wielrenners
nemen het zaterdag 30 mei tegen elkaar op
in de Crusio Consult Grand Prix TU/e, een
initiatief van de Eindhovense Studenten
Triathlon en Wielrenvereniging Squadra
Veloce. De amateur-A-wedstrijd voor
KNWU-licentiehouders start om 13.00 uur;
om 15.00 uur begint het studentencriterium, waarvoor geen ervaring vereist is. Voor
meer info en inschrijven:
www.squadraveloce.nl/grandprix.

Studentenvereniging SSRE houdt donderdag 4 juni op het Stadhuisplein het danceevent Club040. De derde editie van het
gratis feest begint om 18.00 uur en duurt
tot middernacht. Optredens zijn er van Eric
Valentine, Tony Cha Cha, DJ Hardwell en
Benjamin Bates. Vanwege de Europese verkiezingen is er een mobiele stembus en
spreekt burgemeester Rob van Gijzel de
menigte toe. Vorig jaar trok het evenement
zo’n tweeduizend bezoekers.

De aanwas van nieuwe,
actieve leden is bij studentencomputervereniging
Stack al jaren beperkt.
Vooral het vinden van een
nieuw bestuur blijkt vooralsnog een niet te klaren
klus. Afgelopen oktober
begon het huidige bestuur
zijn zoektocht naar opvolgers, “maar er zijn nauwelijks resultaten”, zegt
bestuurslid Bram Geron,
tweedejaars
Technische
Informatica.
Volgens collega-bestuurder David van Deijk (tiendejaars Technische Wiskunde) heeft de vereniging
zo’n dertig actieve leden,
“maar dat zijn allemaal
ouderejaars studenten die
geen bestuur meer willen
doen, vaak omdat ze het al
een keer hebben gedaan.”
De activiteiten van Stack
zijn momenteel beperkt tot
de maandelijkse Shobo (de
Stack Hoegaarden Borrel)
en zo nu en dan wat inloop
in het Stack-hok in De Hal.

Geron verwacht dat de vereniging op 18 juni, tijdens
de opheffings-ALV waartoe
het bestuur heeft besloten,
officieel wordt opgedoekt.
Tenzij er op het laatste
moment alsnog een kandidaatsbestuur opstaat dat
nog een toekomst ziet voor
Stack, zoals in het verleden
al
vaker
gebeurde.
Bestuurslid Van Deijk
houdt daarom goede hoop.

Websites
Wat een eventuele opheffing zou betekenen voor de
ongeveer zestig Eindhovense
studentenverenigingen in Eindhoven die
hun websites laten hosten
door de Unix-commissie
van Stack, is nog niet duidelijk. Het bestuur gaat er
vooralsnog vanuit dat er
een partij gevonden wordt
die het beheer van de
servers overneemt. Hierbij
wordt onder meer gedacht
aan
studievereniging
GEWIS van Wiskunde &
Informatica, maar Van
Deijk ziet dit pas als laatste
redmiddel. (Shift040)/

.

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Anouk Suntjens (tweedejaars Technische Bedrijfskunde), Matthijs Ultee
(tweedejaars Technische Natuurkunde) en Mathijs Verel (eerstejaars
Scheikundige Technologie). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en
geven commentaar.

Leanne Scheepers is
twintig jaar en komt oor spronkelijk uit Eindhoven.
Ze studeert nu voor het
derde jaar Technische
Wiskunde aan de TU/e.
Ze is actief binnen haar
studievereniging GEWIS;
per 1 juli is ze de pr-func tionaris van het nieuwe
bestuur. Verder is ze bezig
met het organiseren van
een studiereis naar
Mexico. Haar sport is
handballen bij PSV, maar
ze houdt ook van zwem men en hardlopen voor de
afwisseling. Als bijbaantje
zit ze bij het wiskundeteam
en geeft ze voorlichting
aan scholieren. Haar musthave-item is haar telefoon.
Verder moet ze altijd fruit
en brood in huis hebben.

Tekst: Anniek den Hamer
en Berdien Zwarthoed
Foto’s: Bart van Overbeeke

Het eerste wat Anouk opvalt,
is het nijlpaard in bed. Deze
kamer is van een vrouw, om dat de kleurtjes vrouwelijk
zijn en er een plantje en fruit
op tafel staan. Bovendien is
het dekbed roze en ligt er
een typische vrouwenomni bus op bed. Ze is tweede- of
derdejaars, omdat de kamer
leuk en compleet ingericht
is. Ook hangen er veel foto’s
aan de deur. Anouks gevoel
zegt dat deze studente
Bouwkunde studeert. Aan de
foto’s te zien, heeft ze een
actief studentenleven. Ze zal
wel een bijbaantje hebben
om dat te kunnen bekosti gen. Het is een actieve meid
die graag gaat stappen. Ook

houdt ze van een avondje
gezellig wat drinken met
vrienden, zegt Anouk,
wijzend op de flessen in de
kast. Haar must-have-item
zal een fotocamera zijn,
zodat ze nog meer leuke
foto’s kan maken. Verder
moet ze altijd een leuk boek
of een leuke dvd in huis heb ben, om een avondje gezellig
thuis op de bank te kunnen
hangen.
“Dit is de kamer van een
vrouw” en “Zó schoon en zó
Ikea” zijn de opmerkingen
waarmee de heren openen
als ze de kamer zien. Deze
meid moet wel Biomedische
Technologie studeren, want

daar zitten de meeste vrou wen. Er wordt nog even ge twijfeld aan Bouwkunde of
Technische Innovatieweten schappen, maar de aanwe zigheid van de plant op tafel
geeft de doorslag: toch echt
BMT. Tweedejaars overi gens, te zien aan de laptop.
Matthijs vraagt zich af wat
dat nijlpaard bij haar in bed
doet. Mathijs denkt dat het
waarschijnlijke een rare
fetisj is, zo’n Ikea-nijlpaard.
Verder denkt Matthijs dat
haar hobby lezen is, maar
Mathijs is het daar niet mee
eens: niemand leest volgens
hem nog voor zijn plezier
tegenwoordig. Hij denkt
verder dat ze wel van een

feestje houdt. Ze geloven in
ieder geval niet dat deze
studente een vriendje heeft.
Ze heeft echter wel een
tweepersoonsbed, dus er
zullen genoeg mannen over
de vloer komen. Voldoende
lichaamsbeweging heeft ze
dus wel. Waarschijnlijk is ze
lid van een studentenvereni ging, denkt Mathijs. Matthijs
moet hier even over nadenken
en besluit met: “Ja, gewoon
ja.” De jongens zijn ervan
overtuigd dat ze altijd makeup en tampons in huis heeft,
want ja, het is een meisje. En
anders zou het een wel heel
vrouwelijke jongen zijn,
merkt Matthijs op.

Brugdag?
Vrijdag is een vrije dag,
een zogenoemde brugdag.
Met het ‘hockeytoernooi’
van de dag ervoor nog vers
in het bloed is het dagje
overbrugging ook geen
overbodige luxe. Waar
mijn rooster al een jaar
lang een gapend gat op de
vrijdag vertoont, is een
officiële dag vrij toch een
ongekende luxe. Geen
zeventien ongeopende
e-mails en drie meeting
requests, maar een rustig
ontbijt, kopje koffie en de
krant. Hoe mooi zou het
zijn om elke vrijdag vrij te
hebben? Na een uurtje is
die euforische gedachte
wel verdwenen. Fokke en
Sukke weten mijn gevoel
goed te verwoorden: het
lastige van niets doen, je
weet nooit wanneer je
klaar bent.
Hoe mooi zou het zijn om
elke vrijdag vrij te heb ben? De PvdA liep blijk baar al langer met dit idee
en stelt een verplichte
vierdaagse werkweek
voor; dit om werkeloos heid tegen te gaan. Waar
Nederland toch al wereld kampioen kort werken is
(aldus de OESO), kan nog
een dagje minder blijkbaar
geen kwaad. Verplicht
elke week een dag vrij?
Gedwongen minder
inkomen, meer tijd om je
geld uit te geven. Dan
klinkt het ineens toch een
stuk minder aantrekkelijk.
Frankrijk stuurde een ver gelijkbaar initiatief vorig
jaar, na tien jaar trouwe
dienst, met vervroegd
pensioen. De redenen: te
duur en een rem op de
Franse economie. Waarom
wordt iets dergelijks dan
nu in Nederland voor gesteld? Is de vijfdaagse
werkweek in politiek Den
Haag dan zo lang? De wer keloosheid wordt opgelost
door een verhoogde vraag
naar Nederlandse produc ten, niet door een extra
dagje aan het weekend
vast te plakken. Hoe de
vraag naar Nederlandse
producten verhoogd kan
worden, is een vraag
waarmee de politiek zich
bezig zou moeten houden.
Het is hard werken, naar
oplossingen voor dit soort
crisis problematiek
zoeken.
Het voordeel? Je weet elke
dag wel hoe laat je klaar
bent.
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde
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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.
Wie:
Rudie van der Velden / 21 / derdejaars
Biomedische Technologie
Wanneer: half jaar of zo
Wat:
officiële bandfoto
Waarom: “Dit is een foto van de band waarin ik zit.
Behalve dat ik ‘m wel mooi vind, is de band een leuk
deel van mijn leven. De band heet (nu nog) Tears of
Valiance en bestaat sinds 2004. De leden komen
overwegend uit Veldhoven en er zitten drie TU/estudenten in: Eric links, die informatica doet, Bram,
die ook BMT studeert, en ikzelf. De zanger studeert
psychologie in Tilburg en de rechtse gast zat op een
ROC waar we nog ooit een bandwedstrijd hebben
gewonnen. We maken folkbattlemetal: een combi
van vrolijk en heftig, zeg maar. We zouden wel meer
willen optreden, maar zijn een beetje lui in regelen.
Maar we gaan een soort doorstart maken. We zijn in
al die jaren wel betere
muziek gaan maken.
Omdat veel mensen de
naam te moeilijk vinden,
gaan we Thalanos heten:
een zelfverzonnen woord.
Daarna gaan we ook de
bandkleding veranderen
en onze site restylen.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
Vroeger heette het gebied waar onze
gebouwen staan, gewoon TU-terrein,
maar sinds een jaar of tien hebben we
een ‘campus’. Het is niet duidelijk
waarom dat is veranderd; misschien
omdat er studenten gingen wonen.
Tot die tijd had alleen de THT (UT) in
Twente een campus. In verband
daarmee werd in 1964 naast de
Hogeschoolraad een Campusraad
ingesteld, die tamelijk veel zeggenschap
had, ook over de huisvesting. Zo werd
kort na de instelling van deze raad het
volgende besluit genomen: ‘De Campusraad, in vergadering bijeen op 3 december 1964, heeft kennis genomen van de
nota die door de Studentenraad

Drienerlo is gericht aan alle studenten.
De Campusraad onderschrijft de door de
Studentenraad gestelde normen, dat er
buiten het huwelijk geen seksueel
verkeer op de campus getolereerd kan
worden.’ Ik geloof niet dat er een
campus-zedenpolitie was, maar het
besluit was in overeenstemming met het
bestaan van een Vrijgezellenflat, die
bekend stond als ‘hunkerbunker’.
Toch had de Campusraad een belangrijke functie: er mocht niets aan de
campus veranderd worden zonder goedkeuring van, of op zijn minst overleg
met, deze raad. In het bijzonder mocht
er geen boom worden gekapt en geen
struik gerooid zonder dat de Campusraad daar zijn oordeel over had gegeven.
Misschien heeft de bemoeienis van de
raad ertoe bijgedragen dat de UT-

campus er altijd geknipt en geschoren
bijligt.
Op ons terrein is het onduidelijk wie er
beslist over de aanleg van hekwerken,
obstructies voor wandelaars en het
opwerpen van grote bergen zand.
Speciaal is het onduidelijk wie er opdracht geeft voor het rooien van bomen.
Je krijgt wel eens de indruk dat iemand
die wat brandhout nodig heeft, een op
het oog heel gezonde boom velt en in
brandbare brokken zaagt. Een jaar
geleden werden de ongeveer driehonderd coniferen gekapt die de tennisbanen gezellig omzoomden; de
stronken staan er nog. Een van de
charmes van onze campus is het
enigszins wilde karakter, maar de diepe
vrachtwagensporen in de grasvelden
dragen aan de charme niet bij.

Op de Twentse campus zijn, voor zover
ik weet, alle gebouwen eigendom van de
UT. Ons terrein is half volgebouwd met
‘allochtone’ gebouwen: Fontys, TNO,
jonge starters, Kamer van Koophandel
en Twinning Centre. Onze eigen gebouwen worden noodgedwongen samengedrongen op een ‘Compacte Campus’.
Niemand die ik ken, schijnt te weten of
de locaties waar allochtone gebouwen
staan, verkocht, verhuurd of verpacht
zijn.
Nu ons Dutmala-terrein toch ‘campus’
heet, lijkt het verstandig om een
Campusraad in te stellen die in de gaten
houdt wat er op de campus gebeurt,
zoals bomen rooien of ‘seksueel verkeer
buiten het huwelijk’ in onze containers.

