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Regeling kenniswerkers opengesteld
Kennisinstellingen en bedrijven kunnen vanaf vrijdag 19
juni voorstellen indienen voor
de regelingen ‘Kenniswerkers’
en ‘High Tech Topprojecten’.
SenterNovem maakte de definitieve uitwerking van de regelingen op 17 juni bekend. Pieter
de Bock, werkzaam bij het
Innovation Lab, verwacht dat
de TU/e enkele honderden kenniswerkers kan plaatsen.
Deze week werd bekendgemaakt
dat de werkeloosheid in de regio
Zuidoost Brabant dit jaar en
komend jaar meer dan verdubbelen zal. In totaal zitten eind
2010 dan 35.300 mensen werkeloos thuis. De opvangregeling
voor kenniswerkers, waar de
overheid 180 miljoen insteekt,
moet ervoor zorgen dat bij het
aantrekken van de economie de
daarvoor benodigde kennis nog
aanwezig is. Voor 10 juli moeten
kennisinstellingen en bedrijven
voorstellen
indienen
bij
SenterNovem, waarin staat hoe
een kenniswerker uit een bedrijf
de komende anderhalf jaar wordt
ingezet voor ‘fundamenteel of
industrieel
onderzoek’.
De
overheid betaalt het bedrijf
driekwart van de loonkosten en
de kennisinstelling ontvangt
hiervan twintig procent voor

opvang en begeleiding. Volgens
coördinator Pieter de Bock zal de
universiteit hier niet rijk van
worden. “Het is waarschijnlijker
dat we er financieel op toe
moeten leggen, maar de TU/e
ziet het als haar maatschappelijke plicht hier een bijdrage
aan te leveren”, aldus De Bock.
Op dit moment zijn de directeuren bedrijfsvoering en een
groep hoogleraren hard bezig
met het opstellen van voorstellen. “Zo’n voorstel moet iets
van
vijf à twintig pagina’s
beslaan, dus dat is te overzien”,
zegt De Bock. Hij denkt dat de
TU/e gezien haar locatie en de
goede contacten met het bedrijfsleven veel mensen kan
plaatsen.
Over de tweede regeling voor
hightech topprojecten, waar
honderd miljoen voor beschikbaar is, is op dit moment
nog niet veel bekend bij De Bock.
Die projecten moeten minimaal
twintig miljoen euro groot zijn.
De Bock: “Hoogleraar Maarten
Steinbuch dient daarvoor een
plan in op het gebied van robotica, maar verder zullen dat toch
plannen zijn die door grote
bedrijven zelf worden ingediend.
Daar
zullen
dan
diverse
kennisinstellingen bij betrokken
zijn./

.

TU/e scoort goed bij
Europees nanoprogramma
Twee TU/e-ers, prof.dr.ir. Luc
Brunsveld (Biomedische
Technologie) en dr. Jens Garleff
(Technische Natuurkunde)
hebben respectievelijk de
eerste en tweede plek behaald
in een subsidieronde van het
Europese programma voor
nano-onderzoek Nano-Sci-E+.
De onderzoekers sleepten elk
ongeveer een kwart miljoen
euro binnen, voldoende om een
promovendus aan te stellen
voor vier jaar.
De subsidieronde stond in het
teken van door nanotechnologie
gecontroleerde transmissie van
signalen door grensvlakken,
vertelt Brunsveld. “In ons geval is
dat grensvlak het celmembraan.
Wij maken nanodeeltjes waarmee we receptoreiwitten op het
celmembraan kunnen lokaliseren. Die receptoren spelen een
rol bij celgroei en celdifferentiatie, processen die gerelateerd zijn
aan kanker. We werken hierbij
samen met groepen in Twente,
Dortmund, en Nottingham”.

De promovendus die met de subsidie wordt gefinancierd is
volgens Brunsveld al aan de slag.
Postdoc Jens Garleff (uit de groep
van prof.dr. Paul Koenraad) is erg
gelukkig met de honorering van
zijn voorstel: “Eigenlijk was dit
vorig najaar al bekend, maar om
de een of andere reden heeft het
nog negen maanden geduurd
voordat er vanuit de Europese
Unie definitief een handtekening is gezet. Dat betekent
voor mij persoonlijk dat ik nog
twee jaar aan de TU/e kan blijven
werken.” Garleff houdt zich
bezig met de karakterisatie van
quantum dots: nanostructuren
waarin individuele elektronen
worden gemanipuleerd. Het
project heeft tot doel met de
quantum dots een nieuwe generatie flashgeheugen te ontwikkelen. De dots worden bij
Duitse projectpartners gemaakt,
waarna Garleff met een STMmicroscoop naar eigen zeggen
mag kijken ‘hoe het komt dat het
nog niet werkt’./

.

Foto: Bart van Overbeeke

Regen verpest buitentoernooi Hajraa
Het Hajraa Buitentoernooi is
zondag 14 juni vanwege de regen
afgelast; een domper na de zon overgoten zaterdag. Afgelopen
weekend kwamen vierduizend
volleyballers uit heel Europa naar
Eindhoven voor de 31ste editie
van het buitentoernooi van stu dentenvolleybalvereniging
Hajraa.
Volgens Lotte Indencleef van de
organisatie zat er niets anders op
dan het toernooi zondag af te
blazen. “We hebben ’s ochtends
nog even gewacht, maar het hield
niet op met regenen.
Verschillende teams waren al
weggegaan. Het werd ook gewoon
gevaarlijk met het natte gras. Het
handjevol teams dat wel ging
spelen, stopte er al snel mee.
Gelukkig hebben we zaterdag wel
een heel leuke dag met veel zon.”
Het Nederlands Studenten
Kampioenschap ging uiteindelijk
ook maar gedeeltelijk door.
Indencleef: “We hebben zaterdag
wel de voorrondes gehouden,
maar de finale kon niet worden

Deze foto nam TU/e-alumnus Ruth Kool
vanaf haar appartement op de 15e etage van
woontoren de Parade.

gespeeld.” Wedstrijden naar
binnen verplaatsen, was geen
optie. “Dat is jaren geleden ooit
gedaan, maar dan moeten we
loten en worden teams teleur gesteld.”
In totaal zijn 420 teams uit tien
landen op komen dagen.
Sommige deelnemers doen al ja renlang mee aan het evenement.

Zo ook de Deense volleybalster
Lise Jakobsen uit Århus, voor wie
het dit jaar de vijfentwintigste
keer was. Tussen het volleyballen
door konden deelnemers een
henna-tattoo laten zetten.
’s Avonds werd er gefeest met de
bands Beatsclassics en Bound less en dj Alex.

Klachten over feestende volleyballers
Bewoners van de spaceboxen
op het TU/e-terrein hebben
afgelopen weekeinde geklaagd
over de herrie in en rondom een
feesttent van volleybalvereniging Hajraa op het Laplaceplein. Het Onderwijs en
Studenten Service Centrum
(STU) van de TU/e gaat kijken
of een andere aanpak nodig is.
Volgens een bewoonster van de
spacebox, Honde Koc, werd het
pas rond vijf uur ‘s ochtends
rustig. Ze heeft vooral de laatste
nacht, vlak voor de tentamenweek, geen oog dicht gedaan.

“Mijn ritme is door het feest
behoorlijk verstoord. Zo’n feestje
hier vind ik geen probleem, maar
dan wel in een ander weekend.
De timing laat te wensen over.”
Volgens Hay Becks van de
BedrijfsHulpVerlening (BHV) is
alles volgens de regels verlopen.
“We zaten qua decibellen ruim
onder de norm. Om drie uur ging
de muziek uit en was het vrij snel
rustig.”
Dr. Karen Ali, hoofd van het STU,
beaamt dat. “Er is strenger
gecontroleerd. Tegen de studenten is gezegd dat de klachten
serieus worden genomen en dat

wonen op de campus relatief
nieuw is voor ons. We bekijken of
we dit in het vervolg anders gaan
aanpakken.”
Becks: “De toiletgroepen voor de
feestgangers stonden dit jaar
vlakbij de spaceboxen. Misschien
moeten we dat volgende keer veranderen.”
Een woordvoerster van Hajraa
zegt dat de volleybalvereniging
zelf geen enkele klacht heeft gekregen. De afgelopen twee maanden zijn de buitenlandse studenten volgens haar meerdere
keren op de hoogte gesteld over
de feestactiviteiten./

.
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Marc Hummelink
“Ik ben de man van 48 kilo”
Tekst: Frits van Otterdijk
Foto: Bart van Overbeeke
Een goedgebekte Brabander
van drie turven hoog en 48 kilo
schoon aan de haak. Eentje die
zich geen kaas van het brood
laat eten. Bij studentenroeivereniging Thêta hebben ze
goud in handen met stuurman
Marc Hummelink.
Hij kan eten wat hij wil, bier
drinken tot diep in de nacht.
Maar er komt geen grammetje
vet bij op het pezige lijf. Veel studenten zouden ervan dromen.
“Ik ben de man van 48 kilo”,
lacht Hummelink (21). Hij tilt er
niet zwaar aan dat hij klein van
stuk is en minder weegt dan een
pak doperwtjes. Integendeel, hij
doet er zijn voordeel mee, als
kersverse stuurman van het
Nederlandse roeiteam vier+
onder de 23 jaar. “Ervaring
opdoen”, noemt hij dat. Om
daarna toe te treden tot het vlaggenschip van de senioren:
Holland Acht. Goud halen op de

Olympische Spelen van Londen
in 2012 is zijn ultieme doel.
De derdejaars studenten Biomedische Technologie uit Veldhoven kan uren praten over
roeien. Over klootjes, riggers en
puntje-kontje. Hij streelt met
liefde de strak gepolijste boten
in de loods van Thêta aan het
Eindhovens Kanaal. “Gele
Empachers, de beste van allemaal. Sommige kosten wel veertigduizend euro.”
Tijdens de introdagen aan de
universiteit was Hummelink
meteen verkocht. Het eerste
studiejaar zat hij zelf nog aan de
boordriemen. Nu sporadisch,
want zijn talenten liggen meer
op het mentale dan het fysieke
vlak. De ooit verdienstelijke
voetballer van Marvilde fietst
dagelijks van zijn ouderlijk huis
naar de TU/e, naar de Thêtaloods en weer terug. En elke
ochtend rent hij een half uur:
“Tegen de astma.” De aandoening verklaart ook zijn lichte
postuur. “Mijn longen vreten

energie en zorgen voor een hoge
verbranding.” Boterdieet, zweettesten. Zijn ouders probeerden
van alles. Het zette allemaal
weinig zoden aan de dijk.
Hummelink is zoals hij is: een
klein rap manneke. Op school
werd hij wel eens gepest. “Maar
ik was de slimste van de klas,
kon goed sporten en had mijn
weerwoord klaar. Ik ben daar
alleen maar sterker uit
gekomen.”
Tussen de boomstammen van
Thêta lijkt hij verdwaald in het
bos. Maar bij de roeivereniging
voelt hij zich thuis. Waardering
als een warm bad.
Het geheim van de stuurman?
Die stuurt niet, maar jut de boel
op, met zijn stem het slagentempo dicterend. Iedere stuurman heeft zijn eigen woordenschat, volume en ritme.
Hummelink: “Boouw één,
boouw twee, boouw drie.” En
voor korte slagen? “Tik één, tik
twee, tik drie.” Twee kilometer
roeibaan, vijf minuten lang.
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Geen brute schreeuwlelijk, maar
opgewonden souffleur. Met
striemende stem verdeelt hij de
rollen tussen de bonkers, de
zwoegers, de mastodonten in
het vooronder. “Het ritme is
belangrijk. Iedereen moet tegelijk hetzelfde doen. Als stuurman probeer je de kleine
verschillen glad te strijken.
Zonder te gillen, anders luistert
niemand. Aan het einde van een
wedstrijd ben ik mentaal helemaal op.”
Stuurmannen moeten minimaal
55 kilo wegen tijdens een wedstrijd. Terwijl de concurrentie
lijnt, krijgt Hummelink extra
gewichten van de kamprechters
om de limiet te halen. Voor de
weging drinkt hij daarom zoveel
mogelijk water.De vloeibare ballast loost hij vlak voor het startschot weer snel. “Scheelt toch
weer gewicht en kostbare tijd.”
De Veldhovense kapitein drijft
op talent. Als volslagen onbekende lanceerde hij zich binnen
de nationale vier+, allemaal

jongens uit de Randstad. Enkele
weken geleden, na een eerste
krachtmeting, was er geen
twijfel: met de vliegende Brabander aan boord lonkt in juli
een topklassering op het WK in
Tsjechië.
‘Aik’ noemen ze hem, omdat hij
altijd in afgeknepen Brabants
‘aigelik’ zegt. En dat ‘eigenlijk’
klinkt voor anderstaligen als
‘aik’. Vandaar. Aik is een autodidact. Toen hij bij Thêta kwam,
was er niemand om van te leren.
Natuurlijk, hij heeft veel opgestoken van de coaches die aan
wal meefietsen. Maar dat is heel
wat anders dan bij elkaar
geharkt zitten in een drijvende
naald. En die ouderwetse toeter
voor de muil? Lachend: “Nee, nu
gebruiken we microfoontjes en
luidsprekers. Op de Amsterdamse Bosbaan kreeg ik van het
publiek laatst een mooi compliment. Ik was zelfs in baan drie,
midden op het water, luid en
duidelijk op de kant te
horen.”/

.

D e w eek v an /M ar tijn
Martijn Kelderman, ID-student en eerste
wedstrijdcommissaris van Hajraa
beleefde een hectische week tijdens het
buitentoernooi van de
volleybalvereniging.
Maandagochtend, half 9. Verhuisdag. De
busjes worden opgehaald, en we kunnen
ons tijdelijke huis gaan inrichten, inclusief
jacuzzi. Meteen hard gewerkt, zodat we
’s avonds kunnen genieten van een lekkere
barbecue met een fris biertje erbij, én
zodat we dinsdag met het echte opbouwwerk kunnen beginnen.
Dinsdag. Deze dag staat in het teken van
lijnen leggen, haringen in de grond slaan,
en netten spannen. Een ander belangrijk
punt op het programma: de matrassendienst. Hierbij halen we de matrassen van
de commissieleden en alle andere hardwerkende Hajranen. Deze extra service is
er ieder jaar, omdat we die verdienen als
we een lange week hard moeten werken,
vinden wij.

Woensdag, de dag van de tenten. Geen
kleine tenten, maar grote tenten waar heel
wat hulp bij nodig is.
Donderdag, finishing touch. De laatste
loodjes voordat het allemaal kan beginnen.
Ik ben zelf vooral bezig met het invoeren
van wedstrijdschema’s. ’s Avonds staat
onze tapcursus op het programma,
gegeven door de feestcommissie van het
toernooi, waarbij de feesttent ingewijd
wordt.
Vrijdag, ontvangstdag. Vierduizend deelnemers, uit tien verschillende landen
komen vanaf tien uur ’s morgens aan op
de camping. Voor ons de taak om de
mensen te ontvangen, bij ons ook wel
‘fuiken’ genoemd. We controleren
iedereen op verboden middelen, bijvoorbeeld glazen flessen. Al snel is de camping
gevuld en kan de eerste feestavond beginnen. De band Boundless zet de tent op zijn
kop, afgewisseld door DJ Alex.
Zaterdag. ‘s Ochtends meldden zich 420
volleybalteams aan. Een dag vol zon,

volleybal en bier! Ik
breng als wedstrijdcommissaris deze
dag vooral
door in de
wedstrijdwagen, waarbij
ik alles moet
aansturen. Na
een sportieve dag
sluit de band Beatsclassics de avond
swingend af.
Zondag. Verzuipdag. Nadat het om elf uur
in de ochtend nog regent, besluiten we de
wedstrijden af te gelasten. In de stromende regen sturen we de mensen naar huis.
Omdat het zo vroeg is afgelopen, maken
we een begin met opruimen.
Traditiegetrouw wordt het buitentoernooi
afgesloten met een intern feestje, tot in de
late/vroege uurtjes, hangend in ons
bubbelbad.
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Samenwerking TU/e met München en
Lynby krijgt steeds meer vorm
De alliantie die de TU/e vorig
jaar aanging met de Technische
Universität München (TUM) en
de Danmarks Tekniske
Universitet (DTU), krijgt steeds
meer vorm. De drie instellingen
zijn samen de European
Graduate School on
Sustainable Energy Technology
gestart, waar 63 projecten in
zijn ondergebracht. De onderzoekers gaan elkaar twee keer
per jaar ontmoeten, tijdens een
summer- en winterschool.
In
conferentieoord
De
Kapellerput in Heeze verwacht
prof.dr. Hans Niemantsverdriet,
hoogleraar Oppervlaktechemie
bij Scheikundige Technologie en
aan de TU/e kartrekker van de
graduate school, dat begin november zo’n honderd onderzoekers van de drie instellingen
elkaar voor het eerst gaan ontmoeten. Want dat is volgens hem
een van de harde afspraken die
men met elkaar gemaakt heeft.
“Tweemaal per jaar moeten de
drie instellingen onderzoekers
afvaardigen naar de summer- en
winterschool. Daarbij worden
onderling
resultaten
uitgewisseld en kan gekeken worden
of men wellicht enige tijd aan een

andere instelling wil gaan
kijken”, aldus Niemantsverdriet.
Vorige week ging een breed opgezette wervingscampagne voor
promovendi en postdocs van
start, want maar liefst 63 projecten vallen onder de paraplu
van de Europese Graduate School
voor duurzame energie. Van dat
aantal
zijn
21
projecten
volkomen nieuw (7 per instelling), en betreft de rest al
bestaand
onderzoek,
aldus
Niemantsverdriet. De eerste
sollicitaties zijn intussen binnen,
zo laat hij weten. De projecten
hebben betrekking op twee
hoofdthema’s. Enerzijds onderzoek naar de synthese van alternatieve brandstoffen die zijn verkregen uit biomassa, kolen of
natuurlijke gassen, waarbij katalyse een belangrijke rol speelt.
Anderzijds is er aandacht voor de
ontwikkeling en verbetering van
zonnecellen, brandstofcellen en
waterstofopslag. “En dat alles op
moleculair niveau”, zo benadrukt
Niemantsverdriet.

Waardering
De Eindhovense hoogleraar is al
goed bekend met een deel van de
participerende wetenschappers
van de TUM en de DTU. “De

DTU, die qua grootte vergelijkbaar is met de TU/e, heb ik de
afgelopen jaren wel een keer per
jaar bezocht. Het is een instelling
die de laatste tien jaar enorm is
opgeklommen op de wetenschappelijke ladder. De Deense
overheid heeft er veel geld in gestoken en ze hebben ook uitstekende contacten met een
aantal grote bedrijven.” De TUM
is een van de grootste technische
universiteiten van Duitsland met
21.000 studenten. Heeft een zeer
goede reputatie, maar reageert
door de omvang soms wat log,
aldus Niemantsverdriet. Overigens wordt er voortdurend
gekeken of er nog andere instellingen zijn, die zich willen aansluiten bij de bestaande alliantie,
en of er projecten te financieren
zijn met Europees geld.
Veel waardering heeft Niemantsverdriet voor het College van
Bestuur van de TU/e, dat jaarlijks
350.000 euro in de samenwerking steekt. “Ik vind het
moedig dat ze dit ondersteunen.
Maar ik denk ook dat deze
bottom-up aanpak dé manier is
om wetenschappers mee te
krijgen in een dergelijk initiatief.”/

.

Oud-studenten Design
Academy eisen 50.000 euro
Twaalf gedupeerde alumni van
de Design Academy in Eindhoven eisen ieder een schadevergoeding tot vijftigduizend
euro, zo meldt de Volkskrant
maandag 15 juni. De hogeschool had hen bij de inschrijving ten onrechte een universitaire master-titel beloofd.
De universitaire titel ‘Master of
Arts’ werd in het vooruitzicht
gesteld op de website van de
hogeschool en op het toelatingsbewijs voor de masteropleiding.
Na twee jaar zwoegen kregen de
-merendeels
buitenlandsestudenten echter niet de beloofde
MA-titel, maar de hbo-graad
‘Master of Design’. Die titel is in
het buitenland niet bekend en
biedt daardoor minder carrièremogelijkheden, zeggen de afge-

studeerden. Ze verdienen naar
eigen zeggen minder dan academici en kunnen niet promoveren
of lesgeven aan een universiteit.
In april stelde de rechtbank de
alumni in het gelijk. Hoeveel de
Design Academy moet betalen, is
nog niet bekend. De hogeschool
liet weten in beroep te gaan tegen
het vonnis, maar belooft alvast
geen MA-titels meer.
In een vergelijkbare zaak eiste
een Chinese student twee jaar
terug meer dan tweehonderdduizend euro van de Hogeschool
Utrecht. De instelling betaalde
uiteindelijk zo’n vijftigduizend
euro. Ook de Hogeschool Saxion
zou masterstudenten met valse
titels hebben misleid. De zestien
studenten die in het najaar naar
de rechter stapten, wachten nog
op een uitspraak. (HOP)/

.

Informatieavond over toekomst campus

De gemeente Eindhoven houdt vanavond, donderdag 18 juni, in
samenwerking met de TU/e een informatiebijeenkomst voor omwonenden van de universiteit over de ontwikkelingsvisie voor de
campus. In oktober moet de gemeenteraad deze visie vaststellen, wat
uiteindelijk zal leiden tot een nieuw bestemmingsplan voor het TU/eterrein. Ook zal er aandacht zijn voor de aankomende verbouwing van
de W-hal. Volgens projectleider Piet van Happen wordt de W-hal begin
juli afgesloten en leeggehaald. De bijeenkomst is in de filmzaal van de
Zwarte Doos van 19.30 tot 21.30 uur.

Lintje voor TU/e’er Alfons Bruekers

Ir. Alfons Bruekers (47), directeur bedrijfsvoering van de W-faculteit, is
zaterdag 13 juni door de gemeente Nederweert benoemd tot Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn
jarenlange geschiedkundige werk in Nederweert en provincie
Limburg. Vanaf zijn tiende jaar is Bruekers, woonachtig in Ospel,
actief betrokken bij archeologie, historie en monumentenzorg. Ook
heeft hij tal van publicaties op zijn naam staan over de kerkelijke,
sociale en economische geschiedenis van zijn regio.

Ach en Wee

Laatste bijeenkomst Kleisterlee
TU/e-alumnus en Philips-topman Gerard Kleisterlee
(rechts op de foto) was dinsdag 16 juni voor het laatst
actief als voorzitter van Raad van Toezicht bij het
periodieke overleg met het College van Bestuur.
Op 1 september aanstaande loopt zijn tweede termijn
van vier jaar af en draagt hij het stokje over aan medealumnus Rokus van Iperen (tweede van links), die al
tien jaar bestuursvoorzitter is van Océ en al sinds
2004 lid van de Raad van Toezicht.
Naast de besprekingen met het College van Bestuur

brachten de leden van de Raad van Toezicht ook een
bezoek aan de faculteit Industrial Design.
Kleisterlee is op de foto boven druk aan het oefenen
met de zogeheten Mustick waarmee mensen die niet
muzikaal zijn toch hun favoriete nummers kunnen uit voeren. Hij is in gezelschap van CvB-voorzitter
Amandus Lundqvist (links) en RvT-lid en oud-rector
van de Universiteit Utrecht Wilhelm Hendrik Gispen.
Volgende week staat in Cursor een interview met
Kleisterlee, waarin hij terugkijkt op acht jaar TU/e.

Opening microreactorlab in Matrix
De TU/e-spin-off Flowid, die
microreactortechnologie levert
voor de chemische en farmaceutische industrie, opent
vrijdag 19 juni om 15.00 uur in
het gebouw Matrix het Flowid
Applicatie Laboratorium.
In het nieuwe applicatielab van
Flowid moeten demonstraties en

testexperimenten de industrie
gaan overtuigen van de meerwaarde van de microreactoren.
Hierin vinden de chemische reacties in een continu proces
plaats in kleine kanaaltjes, in
plaats van als ‘batchproces’ in de
traditionele grote vaten. Volgens
Jeoffrey van den Berg, die samen
met Wouter Stam en Wessel

Hengeveld
het
managementteam van Flowid vormt, heb
je daardoor meer controle over de
processen, iets dat de efficiëntie
en de veiligheid ten goede komt.
Flowid, dat begin 2008 werd opgericht, ontving eind vorig jaar
een Valorisation Grant van technologiestichting STW ter waarde
van 25.000 euro./

.
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TU/e-alumnus Meulenbroeks wint
Edison Publiekprijs voor klassiek album
TU/e-alumnus Technische Natuurkunde dr.
Ralph Rousseau Meulenbroeks heeft donderdag
11 juni in de Ridderzaal in
Den Haag de Edison
Klassiek Luister
Publieksprijs gekregen.
Hij ontving de onderscheiding voor zijn spel
op het strijkinstrument
viola da gamba. Zijn plaat
Chansons d’amour werd
door lezers van het tijdschrift Luister verkozen
tot het populairste
klassieke album van
2008. De Eindhovense
zangeres Lenny Kuhr
overhandigde Meulenbroeks het bijbehorende
bronzen beeldje.
Op Chansons d’amour
staan Franse chansons die
op klassieke wijze zijn uitgevoerd. De alumnus
speelt met het strijkkwartet
Matangi
strijkkwartet,
jazzbassist Hein van de
Geyn en componist Rik
Elings liedjes als Ne me
quitte pas (Jacques Brel),
Pour un flirt (Roland
Vincent) en La vie en rose
(Louis Guglielmi).
“Dit is een bekroning op
mijn werk. Of het een
doorbraak is, moet over
een paar jaar blijken. Het

Foto archief: Bart van Overbeeke

mooiste is dat het een publieksprijs is. Duizenden
mensen hebben op ons
gestemd. We hebben twee
keer zoveel stemmen gekregen als de nummer
twee. En onze concurrenten waren niet de
minste, zoals violiste
Janine Jansen”, vertelt
Meulenbroeks.
De alumnus spoorde zijn
achterban de afgelopen

Algemeen
STU

Workshop Solliciteren
Kom beslagen ten ijs op de arbeidsmarkt; schrijf je in voor de workshop
Solliciteren van het STU.
Tijdens deze tweedaagse workshop op 25
en 26 juni maak je uitgebreid kennis
met alle onderdelen van het sollicitatieproces. Er wordt aandacht besteedt aan
o.a. arbeidsmarktoriëntatie, self-assessments, het opstellen van sollicitatiebrieven en een goed cv. Daarnaast oefen je
het voeren van sollicitatiegesprekken en
het beantwoorden van lastige vragen.
Een zeer complete workshop voor studenten in de eindfase van hun studie,
recent afgestudeerden, TOIO’s en AIO’s.
Kijk voor meer informatie over alle
sollicitatietrainingen en aanmeldmogelijkheden op de website van het STU
onder het kopje Sollicitatiebegeleiding:
www.tue.nl/STU.

Mensen

periode flink
aan om op
hem te gaan
stemmen.
Zijn instrument is een
belangrijke
reden geweest
waarom
mensen
zo
enthousiast
zijn
over
Chansons
d’amour.
“Mensen zeggen geroerd te
zijn door de
plaat.
Dat
komt denk ik
door de herkenbaarheid
van de liedjes,
gespeeld door
een prachtig
instrument
dat ze vaak
niet kennen.
Ze raken op een toegankelijke manier bekend met
de schoonheid van de viola
da gamba.” Ook de TU/e
heeft een steentje bijgedragen aan het succes, verzekert
Meulenbroeks.
“Onze première met het
spelen
van
Franse
chansons was op de universiteit. Door het succes van
dat optreden, zijn we
daarmee doorgegaan.”

in glassy polymers’. Van Breemen promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotoren zijn prof.dr.ir.
H.E.H. Meijer en prof.dr.ir. J.M.J. den
Toonder.

Meulenbroeks (1967) combineerde zijn studie en
promotie aan de TU/e met
een conservatoriumstudie
contrabas. Hij was onder
andere bassist in het
Koninklijk
Concertgebouworkest,
maar
schakelde in 1996 over op
de zevensnarige viola da
gamba. Na zijn promotie
werkte hij enkele jaren in
het bedrijfsleven, onder
meer bij Shell en Océ.
Sinds 2001 is de alumnus
fulltime muzikant.
De Edison Music Awards
zijn het Nederlandse equivalent van de Amerikaanse
Emmy’s. Onder de klassieke
Edison-prijzen
waren ook dertien andere
prijswinnaars, onder meer
in de categorieën solozang,
orkestmuziek en concerten. Met de Edison
Klassiek Luister Publieksprijs is geen geldbedrag
gemoeid.
Meulenbroeks geeft met
zijn medespelers zondag
24 juni een ‘thank you
concert’ in de Lutherse
kerk in Utrecht./

Panhuis promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor is
prof.dr. J.J.M. Slot.

N. Kutanova MSc verdedigt op dinsdag
23 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 ‘Cross-sectional instability of aluminium extrusions with complex cross-sectional shapes’. Kutanova
promoveert aan de faculteit Bouwkunde.
De promotoren zijn prof.ir. F. Soetens en
prof.ir. H.H. Snijder.

C.R. Becer MSc verdedigt op donderdag
25 juni zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Controlling polymer
architectures High-throughput experimentation, tailor-made macromolecules
and glycopolymers via “click” reactions’.
Becer promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotoren
zijn prof.dr. U.S. Schubert en prof.dr. J.F. Gohy.

M. Ziari MSc verdedigt op dinsdag 23
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 ‘Structure-property relationships of
modified polyesters probed by solid-state
NMR and FTIR spectroscopy’. Ziari promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotoren zijn prof.dr.
J. Gelan en prof.dr. P.J. Lemstra.

M.H.C.L. Dressen verdedigt op vrijdag
26 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 ‘Microwave heating in
fine chemical applications: role of heterogeneity’. Dressen promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. L.A. Hulshof en
prof.dr. J. Meuldijk.

Ir. D.H.R. Holten verdedigt op woensdag
24 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 ‘Visualization of
Graphs and Trees for Software Analysis’.
Holten promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotoren
zijn prof.dr.ir. J.J. van Wijk en prof.dr. A.
van Deursen.

Ir. B. Bergman verdedigt op vrijdag 26
juni zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Magnetization Dynamics in Racetrack Memory’. Bergman promoveert aan
de faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr. B. Koopmans
en prof.dr.sc.nat.h.c.mult. S.S.P. Parkin
F.R.S. N.A.S. N.A.E.

Promoties
K. Byrka verdedigt op maandag 22 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 ‘Attitude-behavior consistency:
Campbell’s paradigm in environmental
and health domains’. Byrka promoveert
aan de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences. De promotoren zijn
prof.dr. C.J.H. Midden en prof.dr. F.G.
Kaiser.
Ir. L.C.A. van Breemen verdedigt op
maandag 22 juni zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Contact mechanics

Ir. P.H.M.W. in ’t Panhuis verdedigt op
donderdag 25 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 ‘Mathematical
Aspects of Thermoacoustics’. In ‘t

Studentenleven
Shift040

Bestuur gezocht
Shift040 (www.shift040.nl) is druk
doende uit te groeien tot het online

.

Best Paper Award naar
TU/e voor aantonen van
phishingmogelijkheden
TU/e-docent cryptologie
dr. Benne de Weger heeft
met een team van onderzoekers de Best Paper
Award toegekend gekregen voor CRYPTO
2009. Dat is een conferentie van de internationale associatie voor
cryptologisch onderzoek.
De Weger (verbonden aan
de TU/e-faculteit Wiskunde & Informatica) en
consorten ontvangen de
eervolle prijs voor hun
werk op het gebied van beveiligingsstandaarden op
het internet. De onderzoekers
hebben
aangetoond dat het mogelijk is
om beveiligde websites en
mailservers na te bootsen

en om vrijwel ondectecteerbare ‘phishing’-aanvallen te doen, waarbij naar
gevoelige informatie wordt
gehengeld.
De prijs, waaraan geen
geldbedrag verbonden is,
maar wellicht “een mooi
ingelijst iets om aan de
muur te hangen”, haalt De
Weger in augustus op
tijdens de 29ste CRYPTO
in Santa Barbara in
Californië.
“Erkenning
door vakgenoten is altijd
leuk”, zegt de cryptologiedocent. In het team zit
ook TU/e-alumnus ir. Marc
Stevens, die nu als promovendus verbonden is aan
het Centrum Wiskunde &
Informatica in Amsterdam./

.

Bouwkundeprof Wim Zeiler
ontvangt gouden TVVL-penning

Ir. Wim Zeiler van de faculteit Bouwkunde heeft vrijdag 12
juni van Technische Vereniging voor Installaties in gebouwen (TVVL) de gouden TVVL-penning gekregen. Dit
gebeurde tijdens de viering van het vijftigjarig bestaan van
de vereniging. De onderscheiding wordt slechts eens in de
vijf jaar toegekend aan een persoon die een uitstekende
bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het vakgebied. Zeiler nam de penning in ontvangst voor zijn inspanningen op het snijvlak van installaties en gebouwen
met vele publicaties over architectonische, technische en
organisatorische aspecten, aldus het juryrapport.

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.
Iets voor jou?
We zoeken een voorzitter/secretaris, een
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.

logy from 15.00 to 15.30 hrs. The presentation will conclude with a reception in
Ontvangstruimte 1 of the Auditorium.

Universiteit van Tilburg
Kennisintensief
Ondernemerschap

De extra-curriculaire UvT-cursus
Certificaat Kennisintensief Ondernemerschap laat studenten in een jaar kennis,
attitudes en vaardigheden ontwikkelen in
ondernemerschap. Dit wordt gedaan
door middel van interactieve colleges,
intensieve begeleiding, brainstormsessies, vaardigheidstrainingen, excursies en persoonlijke coaches uit het
bedrijfsleven. Aan het einde van de cursus kies een deskundige jury tijdens een
feestelijke afsluiting het beste startersplan, dat een bedrag van duizend euro
wint. Dit jaar is deze gewonnen door
Werktuigbouwkunde student Ric Jacobs,
met zijn concept R14. Wil jij als TUe-student zijnde volgend jaar deelnemen aan
deze cursus? Mail dan naar Hedy
Norbart, h.p.a.norbart@uvt.nl, studentassistente prof. Vianen.

Studentenverhalen
Je huisgenoot is verliefd op je, maar jij
niet. Hoe ga je daarmee om? Journalist is
benieuwd naar je verhaal. Mail Lenneke
op lvdburg@msn.com.

Diversen
Stan Ackermans Institute
Diploma award ceremony

3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI) invites
you to the diploma award ceremony on
Thursday 25 June. During this ceremony
the SAI design engineers will receive
their diploma, a Professional Doctorate
in Engineering (PDEng) degree.
The festive presentation of diplomas will
take place in Ontvangstruimte 1 on the
right of the Senaatszaal of the Auditorium at Eindhoven University of Techno-

Vacatures
Full-professor at Eindhoven University
Nanotechnologies for biomolecular physics (V34.339), Physics of
Nanostructures, department of Applied
Physics (1,0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 23 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4904 t/m 7142 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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Introductieprogramma voor
internationale Masterstudenten
“Very helpful”, bestempelt een
Chinese masterstudent het introductieprogramma dat hij
vorig jaar doorliep aan de TU/e.
Vooral de Meet & Greet-service
en de registratiedag werden
erg gewaardeerd volgens de
Internationale Studenten
Barometer, een wereldwijd
onderzoek naar tevredenheid
onder studenten. Van 10 tot 28
augustus is er weer een Master
Introduction Program.
Dr. Karen Ali, hoofd van het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum, schat dat er honderd-

vijftig masterstudenten zullen
deelnemen aan de komende introductieperiode. De tweede
week kent, net als vorig jaar, bijna
een volledige overlap met de reguliere Intro voor nieuwe
bachelors. De internationale studenten maken kennis met de stad
Eindhoven, haar universiteit en
de plaatselijke studententradities.
De week ervoor bezoeken ze een
aantal bedrijven voor een eerste
indruk van onderzoek en werkgelegenheid in de regio. Studenten
met een bedrijfsbeurs maken
kennis met hun ‘sponsor’ en toe-

komstig werkgever. De registratiedag valt ook in de eerste week.
Verschillende instanties komen
naar de TU/e om studenten te
helpen met zaken als een verblijfsvergunning, het openen van
een bankrekening, hun inschrijving bij de gemeente en
andere administratieve klussen.
De laatste week bestaat uit projectwerk aan de faculteiten met
aandacht voor de Nederlandse
onderwijsvormen en academische cultuur. Faculteiten met
weinig internationale masterstudenten kunnen meedoen aan een
interfacultair project./

.

Rekenwonder Willem
Bouman geeft uitleg
Altijd al meer willen weten over
de logica bij derde machten? Of
over de kruismethode bij delen
en vermenigvuldigen? Het
rekenwonder Willem Bouman
komt 23 juni aan de TU/e
sommen maken als
873.896.783.885 gedeeld door
973.865 en hij wil wel derde
machtswortels trekken uit een
getal met achttien cijfers. Maar
liever dan genieten van een daverend applaus van het publiek
wil hij college geven.
“Met nadruk laat ik weten dat het
geven van uitleg mijn voorkeur
heeft boven het ondersneeuwen
van mijn gehoor”, zo mailt
Bouman. Hij verwijt daarmee
collega-rekenwonders dat zij
honderd procent sensatie en nul
procent informatie tonen.
Over bekendheid heeft Bouman
de laatste jaren niet te klagen; in
kranten, op tv en op YouTube is
de Alphenaar veelvuldig te bewonderen. Hij is de op vier na
beste hoofdrekenaar ter wereld
en met bijna zeventig jaar de
oudste van dat stel.

Heere God
Wie hem vraagt hoe het lukt een
rekenwonder te worden, krijgt
als antwoord: “Dat kan niet. Je
bént het. Ik heb dit talent van de
Heere God gekregen.” Bouman
heeft er in zijn loopbaan niet
zoveel gebruik van gemaakt; hij

TV-programma Het Klokhuis filmt op TU/e

Kwakkernaat promoveerde vorig
jaar in Eindhoven met een onderzoek
naar
radiogolfvoortplanting. Samen met TU/estudent en medewerker Rainier
van Dommele (Elektrotechniek)
leidde hij de tv-ploeg rond over de
campus.
Draaidagen voor televisie kosten
sloten geld. Daarom is tijdens de
opnamen weinig aan het toeval
overgelaten. Zelfs de dialogen
tussen presentator Bart Meijer en
Kwakkernaat staan al gedrukt.

“We hebben daarover uitvoerig
contact gehad. Het is best
moeilijk om een gecompliceerd
onderwerp in enkele heldere
zinnen uit te leggen. Welke metaforen
kies
je?”,
aldus
Kwakkernaat.
Hoewel de tv-ploeg snel en
kundig te werk gaat, is het voor
Kwakkernaat en Van Dommele
vooral wachten, wachten en
wachten. Tot de volgende scène
in beeld wordt gebracht. Vijf
NPS-mensen, twee draaidagen,
evenzoveel monteerdagen en dat
alles voor acht minuten zendtijd.
Maar de (oud-)TU/e’ers werken
zonder klagen mee. Kwakkernaat, die tegenwoordig via detacheringsbureau TMC metingen
verricht voor TNO-Defensie en
TNO-ICT: “Het is juist een heel
mooie ervaring. Ik heb al eens
eerder meegewerkt aan de

vraagdagen van Het Klokhuis.
Het is leuk om de jeugd te laten
zien dat er heel wat bij komt
kijken om zoiets vanzelfsprekends als een mobieltje te
laten werken.” Van Dommele:
“Het is een aardige manier om
jongeren te prikkelen voor
techniek.”
Eén van de blikvangers is het
groene Volkswagenbusje met
een groot wit meetapparaat op
het dak. Voor de show rijden
Kwakkernaat en Van Dommele
door de TU/e-straatjes. Even
daarvoor heeft de tv-ploeg nog
gefilmd in het lab van Elektrotechniek op vloer 11 van
Potentiaal. En bij het Evoluon is
een ongeval met een auto
gesimuleerd. Waarom? Dat kan
iedereen zelf zien als Het
Klokhuis de opnamen over
enkele maanden uitzendt./

.

VSNU: alleen tweede master betaalbaar houden
De universiteiten willen dat
studenten hun eventuele
tweede masteropleiding
kunnen afmaken zonder het
hogere instellingscollegegeld
te moeten betalen. Voor studenten die een tweede bachelorstudie volgen, zou zo’n
regeling niet haalbaar zijn.
Twee masterdiploma’s behalen is
volgens universiteitenvereniging
VSNU een knappe prestatie die
aanmoediging verdient. Wie
tijdens zijn masterstudie aan een
tweede (of derde) master begint,

moet die -net als nu- kunnen
afmaken tegen het collegegeld.
Maar minister Ronald Plasterk
stelt daar een grens aan: wie zijn
eerste masterdiploma binnen
heeft, maar zijn tweede nog niet,
moet het studiejaar daarop een
kostendekkend en dus soms vele
malen hoger ‘instellingscollegegeld’ betalen. De universiteiten
denken dat zo’n verhoging niet
nodig is. Momenteel volgen maar
zo’n 2300 masterstudenten een
tweede opleiding en die kosten
zijn wel op te brengen door de instellingen.

Wiskunst
Tijdens het algemeen wiskundecolloqium aan de TU/e waarin
Bouman optreedt, geeft ook
dr.ir.Tom Verhoeff een voordracht. Hij behandelt de
‘Wiskunst’ van (zijn vader) Koos
Verhoeff. Diens objecten bestaan
uit ruimtelijke paden, gemaakt
uit rechte balken die bij de
knikken via verstek netjes aan
elkaar zitten. Bij elke knik is het
zaak dat alle naden netjes aansluiten. Voor een niet-gesloten
pad is dat nooit een probleem.
Als het pad gesloten wordt tot een
lus, dan blijkt bij de laatste aansluiting het verstek niet netjes te
sluiten. De kunst is dan om het
pad en het profiel van de balken
zo te kiezen, dat het verstek wél
netjes sluit.
Een voorbeeld -waar je omheen
kunt rijden- is Swing, een
metershoge vierhoek aan de
Karel de Grotelaan in Eindhoven.
Verhoeff zal een techniek om een
op het oog onmogelijk verstek te
sluiten, toelichten. Daarnaast
toont hij wiskunst die hierop
gebaseerd is./

.

Algemeen wiskundecolloqium, dinsdag
23 juni van 15.30 tot 17.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium. Vooraf
koffie en thee, afsluiting met een borrel.

Expositie medewerkers IEC

Klokhuis-presentator Bart Meijer (links) met Maurice Kwakkernaat naast hem. Foto: Bart van Overbeeke

Een filmploeg van het televisieprogramma Het Klokhuis was
donderdag 11 en vrijdag 12 juni
op de TU/e-campus voor
opnamen. De programmamakers gaan aandacht besteden aan mobiele communicatie
en klopten hiervoor aan bij
dr.ir. Maurice Kwakkernaat.

werkte als specialist in vrachtautobanden bij Michelin.

Voor bachelorstudenten is zo’n
zelfde arrangement echter niet
haalbaar, denkt de VSNU. Gezien
de ‘zeer krappe onderwijsbekostiging’ is wettelijk collegegeld
voor een tweede bachelorstudie
na afronding van de eerste ‘onbetaalbaar’ zonder een verhoging
van het ‘macrobudget’.
De
Landelijke
Studenten
Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg
(ISO) vinden dat de VSNU de afspraken schendt in het convenant dat dit najaar met de
bonden is gesloten. (HOP)/

.

Een stuk of vijfentwintig medewerkers van Informatie Expertise
Centrum (IEC) houden vanaf morgen, donderdag 19 juni, in De Hal
een fototentoonstelling van hun eigen werk. De expositie kwam
spontaan tot stand met het idee om de ruimte bij de centrale universiteitsbibliotheek wat op te vrolijken, aldus Eva Habets. De medewerkster van de digitale bibliotheek heeft samen met collega Frank
Malipaard de expo verzorgd. Een korte oproep volstond om ruim zeventig foto’s binnen te halen. De opening van de expositie is om 11.00
uur en duurt tot onbepaalde tijd.

Brandweer TU/e promoveert

Het brandweerkorps van de TU/e is zaterdag 13 juni in Veldhoven als
beste geëindigd in de zesde klasse tijdens de kwaliteitstesten Basis
Brandweerzorg. Er deden in totaal 58 ploegen mee, verdeeld over
zeven klassen. De jury was lovend over de communicatie binnen het
zeskoppige TU/e-team. De eerste plaats betekent voor het TU/e-team
promotie naar de vijfde klasse. Over twee jaar moet blijken of de universiteitsbrandweer zich voor het oog van publiek staande kan houden
tijdens vaardigheidstesten als blussen, hulpverlening of omgang met
gevaarlijke stoffen.

TU/e-alumna nieuwe gedeputeerde

Ir. Lily Jacobs, TU/e-alumna van Bouwkunde, volgt Annemarie Moons
op als Brabants gedeputeerde van Economische Zaken en Verkeer.
Jacobs zat sinds 2007 voor de PvdA in het Europees Parlement, maar
stond bij de onlangs gehouden verkiezingen niet meer op de kandidatenlijst. Haar voorgangster Moons, die in het verleden aan de TU/e
nog actief was als voorzitster van de universiteitsraad, vertrekt naar
het waterschap Vallei & Eem in Leusden.

Geen compensatie voor jonge eerstejaars

Minister Plasterk houdt vol dat het te duur en te omslachtig is: studenten die vóór 1 juli nog geen 18 jaar zijn en pas vanaf 1 oktober een
ov-kaart en studiefinanciering krijgen, wil hij niet tegemoetkomen. De
PvdA-bewindsman meldde de Tweede Kamer eind vorig jaar al dat het
ondoenlijk en duur zou zijn om deze groep studenten te compenseren
voor de maand waarin ze hun reiskosten volledig zelf moeten betalen.
Toch zegde hij onder druk van zijn eigen partij nader onderzoek toe,
maar dat heeft hem niet op andere gedachten gebracht.
Aanpassing van de kwartaalsystematiek van de kinderbijslag die de
studenten tot en met september ontvangen vindt hij te ingrijpend, net
als het terugvorderen van een maand kinderbijslag in ruil voor studiefinanciering. En het verstrekken van een ov-kaart in september kosten drie miljoen euro- is hem te duur. “Een pragmatische oplossing is helaas niet te vinden”, concludeert de minister. (HOP)
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Dromen over licht
Slim licht/Tom Jeltes
Foto/Niek Brunninkhuis (PHOTO40)
Illustratie/Philips
Maar liefst zes faculteiten bundelen hun krachten in het High
Potential Research Program ‘I-lighting the World’. En volgens
programmaleider prof.dr. Emile Aarts is dat nog maar het
begin. Het initiatief moet leiden tot de oprichting van een
interdisciplinair onderzoekscentrum: het Technologische
Topinstituut Intelligent Lighting, dat Eindhoven weer als
lichtstad op de wereldkaart moet zetten.
ij dat lichtinstituut zal ook Philips,
waar deeltijdhoogleraar Aarts in
dienst is, nauw betrokken zijn.
Hoewel Philips niet direct meedoet in het
High Potential Research Program, is het
idee voor ‘I-lighting the World’ volgens
Aarts ontstaan naar aanleiding van het
gezamenlijk door Philips en de TU/e georganiseerde Holst Symposium, dat vorig
jaar in het teken stond van licht.
Het is tijd om opnieuw na te denken over
de manier waarop we omgaan met zowel
kunstmatig als natuurlijk licht, vindt
Aarts. Doordat we zoveel tijd binnenshuis
doorbrengen, sluiten we ons tegenwoordig grotendeels af voor de invloeden
van natuurlijk (dag)licht. En dat terwijl
een groeiend aantal publicaties duidelijk
maakt dat daglicht -of de afwezigheid
daarvan- grote invloed kan hebben op
onze gemoedstoestand. Daarbij komt dat
we niet langer gebonden zijn aan een
enkele olielamp op de keukentafel: de verlichting van de toekomst bestaat waarschijnlijk uit honderden lichtbronnen,
die je niet allemaal afzonderlijk met de
hand wilt bedienen. Dat hoeft ook niet:
we kunnen technologie ontwikkelen om
ons daarbij van dienst te zijn.

kan uiteraard veel verder worden doorgevoerd. In elke ruimte zou het licht zich
niet alleen moeten aanpassen aan de aanwezigheid, maar ook aan de activiteiten
en stemming van de mensen die
aanwezig zijn: voor de lichtbehoefte
maakt het uit of je een boek zit te lezen,
een film kijkt of dat de ruimte het toneel
is van een kinderfeestje.

Lichtomgeving

Daglicht

De ‘I’ in ‘I-lighting the World’ staat dan
ook voor intelligence. De faculteit
Industrial Design (ID) heeft het concept
ambient intelligence als één van haar
speerpunten; niet toevallig ook de expertise van Aarts. Het draait hierbij om
slimme systemen die ervoor zorgen dat
de kunstmatige omgeving zich aan de
mens aanpast. Het simpelste voorbeeld is
wellicht een sensor die ervoor zorgt dat
het licht aangaat als je een bepaalde
ruimte binnenkomt. Maar dat concept

“Je wilt eigenlijk op elke gewenste plek en
op elk gewenst moment over daglicht
kunnen beschikken”, zegt Aarts over
Natural Lighting. “Dan moet je kijken hoe
je dat aanpakt: kun je daglicht met
lampen nabootsen? Of is het mogelijk om
daglicht af te vangen, bijvoorbeeld op het
dak van een gebouw, om het van daar
naar een andere plek te leiden? Misschien
kun je licht zelfs tijdelijk opslaan. Je zou
het licht als het ware kunnen afbeelden
op een ruit, zodat het lijkt alsof het direct

B

Het programma heeft twee speerpunten:
‘Natural Lighting’ en ‘Adaptive Light
Environments’. Beide kunnen een belangrijke rol spelen bij het welbevinden
van mensen in hun woon- of werkomgeving, door een gezonde portie daglicht
aan te bieden, of door de sfeer in een
ruimte te beïnvloeden. Bovendien
kunnen intelligente lichtomgevingen allerlei handige functies vervullen. Denk
hierbij aan een kraan die met een kleur
aangeeft hoe warm het water is dat wordt
getapt, of een vergelijkbaar systeem voor
theekopjes. Dat kan onaangename verrassingen voorkomen. Een ander voorbeeld
is het intelligente kledingrek dat bij
Industrial Design is ontwikkeld en dat
met licht bijvoorbeeld keuzesuggesties
kan doen voor kleding (zie foto).

Emile Aarts.

van buiten komt.” Als dat lukt, kan dat
grote voordelen hebben: de bestaande
arbo-wetgeving verbiedt namelijk werknemers te huisvesten in inpandige vertrekken zonder toegang tot daglicht.
In het ideale geval wil je in zo’n geïsoleerde ruimte een beeldscherm kunnen

plaatsen dat ‘daglicht’ genereert. Dat kan
mogelijk door ledjes te plaatsen in de
‘kozijnen’ van het scherm, waarvandaan
het licht over het gehele scherm wordt
geleid, op zo’n manier dat het lijkt alsof er
licht van buiten komt. Door de kleur van
dat licht subtiel aan te passen, moet het

Jaren vijftig-wijk moet kerkgebouw waarderen
Wat te doen met de De Heilige
Drievuldigheid en De Heilige Geestkerk
in Heerlen? Bij de gemeente leeft het
idee dat het bisdom Roermond ze wil
slopen. Architect Loes Veldpaus zocht
uit of dat echt zo is tijdens haar onderzoek naar stedenbouwkundige en
sociaal-culturele waarden van naoorlogse kerken in naoorlogse wijken. Ze
wil een ander perspectief bieden om
beslissingen te nemen voor herbestemming. “We moeten af van de kort door
de bocht benadering.”
Veel kerken krijgen een andere functie.
Door terugloop van het aantal gelovigen
en daaruitvolgende fusies van kerkgenootschappen is er sprake van overcapaciteit. In het Groningse Veelerveen is
een tapasbar in een voormalige kerk gevestigd, een Helmondse kerk veranderde
in een advocatenkantoor en zelfs een tattooshop kan haar diensten aanbieden in
de voormalige kerk van Bant in de
Noordoostpolder. Dat kan pijnlijk zijn voor de gelovigen, maar ook voor mensen
die een emotionele herinnering hebben
aan een doop, hun trouwplechtigheid of

een begrafenis in dit gebouw. De Protestantse Kerk Nederland verwacht dat zij
de komende tien jaar zevenhonderd kerkgebouwen zal sluiten. Deze zullen
worden gesloopt of krijgen een andere
bestemming. Kerkgenootschappen
worstelen met de vraag wat daarbij
acceptabel is. Veldpaus wil hen en andere
betrokkenen, zoals planologen, stedenbouwkundigen en corporaties, op het hart
drukken de kerk niet los te zien van de
wijk. “Ik vind dat er bewust nagedacht
moet worden over hoe je met zo’n
gebouw omgaat en daar wil ik handvatten
voor aanreiken. Er wordt nu vaak te eenzijdig gekeken naar herbestemming.”
Het gaat al gauw over gebrek aan geld en
de wijze van communiceren over het
delicate onderwerp, constateert ze. “Ik
geef onderleggers waarop actoren een
bestemmingplan kunnen maken.”
Die instrumenten haalt Veldpaus uit de
casestudies die volgens haar representatief zijn voor algemene conclusies. In
haar praktijkgerichte onderzoek
analyseerde ze de problematiek van de
kerken in drie krachtwijken. In Presikhaaf in Arnhem, Bos en Lommer in

Amsterdam en Meezenbroek-Schaesbergerveld in Heerlen bestudeerde ze de
rol in de wijk van in totaal vijf katholieke,
vier protestantse en een mormoonse
kerk.

Minder allure
Net na de Tweede Wereldoorlog streefde
elke godsdienstige zuil nog naar een
eigen kerkgebouw in de nabijheid van
zijn leden. In de stedelijke uitbreidingsplannen zie je dat de kerken een teruggetrokken ligging hebben. Ze waren
specifiek gericht op de wijk en haar
bewoners. Daardoor werd zo’n naoorlogse kerk bescheidener van allure, maar
sociaal was ze niet minder belangrijk.
Veldpaus wil dat de lokale, culturele en
sociale waarde van de gebouwen niet
wordt ontkend.
Ze vindt dat er te gemakkelijk wordt
gekozen voor sloop. Een monumentenstatus aan de kerken koppelen, is echter
ook geen oplossing, volgens haar. “Er is
simpelweg geen geld voor en bovendien
wordt dit instrument in de praktijk
ervaren als restrictief.”
Eén van de eigen regels van de katholieke

kerk is dat er geen moskee van het
gebouw wordt gemaakt. Bij herbestemmingen met (deels) een religieuze functie
dienen kerkgenootschappen lid te zijn
van de raad van kerken. Commerciële
bedrijven worden ook als ongepast
beschouwd. Voor een trouwlocatie, maatschappelijke en culturele functies of een
zorginstelling kan een koper in goed
overleg toestemming krijgen.

Amoveren
“Het bisdom, en niet alleen dat van
Roermond, wordt vaak afgedaan als een
partij die niets wil, maar ik begrijp waar
ze vandaan komen”, zegt Veldpaus, die
zelf tot haar onderzoek zelden in een kerk
kwam. “Ze heeft hart voor haar kerkgebouwen. Tegelijkertijd is het bisdom
reëel genoeg om in te zien dat bij vermindering van het aantal parochianen de
gebouwen niet meer nodig zijn. Het
bisdom wil een aantal kerken houden en
de rest zo goed mogelijk verkopen met
garantie op sloop of garantie op een passende herbestemming. Ze ziet zichzelf
als marktpartij en eist specifieke herbestemming of geeft toestemming tot
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De lichtomgeving van de toekomst.

zelfs mogelijk zijn om het gevoel van
ochtend-, middag- en avondlicht op te
wekken. Dat zou het leven in de nachtdienst wellicht veel goed doen.
Aarts is ook erg enthousiast over ‘biomimicry’: kijken naar hoe in de natuur
licht wordt opgewekt en daar iets mee
doen. Hij associeert ogenschijnlijk uit de
losse pols, geheel in lijn met het futuristische karakter van het hele project: “Je
kunt denken aan lichtgevende algen
tussen twee glasplaten. En je hebt van die
diepzeevissen die een soort lantaarntje
met zich meedragen. Als we weten hoe ze
dat licht opwekken, dan kunnen we daar
misschien iets mee.”

Zes promovendi
Voor elk van de speerpunten worden drie
promovendi aangesteld: voor Natural
Lighting leveren de faculteiten
Technische Natuurkunde (TN),
Bouwkunde (B) en Industrial
Engineering & Innovation Sciences
(IE&IS) elk een promovendus. Adaptive
Light Environments wordt uitgevoerd
door promovendi van Industrial Design
(ID), Elektrotechniek (E) en Wiskunde &
Informatica (W&I). Alle zes krijgen ze
een plek bij Industrial Design op de
eerste verdieping van het Hoofdgebouw.
Dat is essentieel voor het welslagen van
het programma, vindt Aarts: “Bij veel interfacultaire samenwerkingsverbanden
wordt gezamenlijk een voorstel geschreven, wordt het binnengehaalde geld
netjes verdeeld en gaat iedereen weer
terug naar zijn eigen faculteit. Wij willen
juist dat de promovendi van elkaar leren
en daarvoor moeten ze dicht bij elkaar
zitten.”
Overleg tussen de deelnemers aan het
programma wordt dus zo veel mogelijk
gestimuleerd. Ontwerpers moeten op de
hoogte zijn van de grenzen die de
techniek hen oplegt, terwijl contact met

natuurkundigen of elektronici de ontwerper op ideeën kan brengen en inspireren. Ook is het de bedoeling dat de
onderzoekers van Human-Technology
Interaction (IE&IS) al in een vroeg
stadium in kaart brengen hoe gebruikers
een bepaald concept waarderen. Want,
zoals Aarts het uitdrukt: “Veel is
denkbaar, maar ook veel is niet wenselijk.” Zo blijkt dat mensen vooral
magenta, blauw en oranje waarderen voor
toepassing in sfeerverlichting. Met groen
hoef je dus niet aan te komen en het is uiteraard prettig om dat op tijd te weten.
‘I-lighting the World’ is in zekere zin te
groot voor het budget dat is verbonden
aan de status van High Potential Research
Program: een miljoen euro, verdeeld over
vier jaar. Daarom hebben drie van de
deelnemende faculteiten (E, B en ID) dit
onderwerp als ‘strategisch’ bestempeld
en leveren ze aanvullende middelen voor
de opzet van de infrastructuur. De overige
faculteiten leveren vooralsnog slechts
hun expertise aan het project. Maar dat
kan veranderen, aldus Aarts: “Het is een
open initiatief: er is altijd ruimte voor
andere faculteiten om actief aan het programma deel te nemen.”/

.

De eerste vier High Potential Research
Programs van de TU/e zijn 19 mei bekend gemaakt. Ze krijgen elk een subsidie van
een miljoen euro, verspreid over vier jaar.
De TU/e wil hiermee vernieuwende en risi covolle onderzoeksprogramma’s
stimuleren. Deze maand gaat Cursor dieper
in op de vier geselecteerde onderzoeks programma’s. Dit artikel is het derde in de
reeks. Volgende week kun je meer lezen
over het laatste van de vier projecten: ‘An
ultralow-power on-chip photonic network’.

Naoorlogse rijtjeshuizen, waarvan er in
Nederland zo’n 1,3 miljoen staan, zijn erg
klein en twee tot vijf keer minder energie zuinig dan hedendaagse nieuwbouwwonin gen. Uitbouw en isolatie zijn noodzakelijk om
ze geschikt te maken voor de toekomst. Twee
Bouwkundestudenten van de TU/e denken de
klus binnen twee weken te kunnen klaren,
met een maximale overlast van twee dagen
voor de bewoners.
“Twee verdiepingen en een zolder met een
schuine kap”, beschrijft Sean Vos de typi sche naoorlogse woning. “Een binnenmuur
van steenachtig materiaal, zes centimeter
luchtspouw en een buitengevel van
baksteen.” Die luchtlaag van zes centimeter
laat weinig ruimte voor degelijke isolatie: vol
spuiten met isolatiemateriaal is, gezien de
smalle ruimte, weinig effectief. Onder invloed
van vocht zakt het materiaal bovendien snel
als pap omlaag. Vos en zijn studiegenote
Doris de Bruijn hebben een betere oplossing
bedacht. “We vervangen de buitenste schil
van de woning door een nieuwe”, legt de
Bouwkundestudent uit. “Daardoor wordt de
isolatiewaarde drastisch verbeterd en kan de
uitstraling van de woning geheel naar wens
aan de moderne eisen worden aangepast.”
Wie ooit zijn woning heeft uitgebreid, gruwelt
van het idee alleen al: wekenlang gruis in alle
kamers en vreemde bouwvakkers over de
vloer. Vos en De Bruijn bedachten daarom
een methode om de overlast voor de bewo ners tot maximaal twee dagen te beperken.
Door grote onderdelen elders in een fabriek
te vervaardigen, hoeven deze ter plaatse

alleen nog aan het huis te worden gekoppeld.
Ook een strakke regie van het hele bouw proces zorgt voor de nodige tijdwinst.
Eventuele uitbreiding van onder andere de
woonkamer en badkamer gebeurt op dezelfde
wijze. “Uit onze analyses van naoorlogse
woningen blijkt dat de badkamer en de woon kamer aan de krappe kant zijn. Door te
werken met prefab-modules die kant-enklaar arriveren, hoeft uitbreiding niet veel tijd
te kosten.”
De werkwijze kan bovendien de faalkosten
flink drukken. “Als je het klusje een keer hebt
geklaard, kun je het vele keren opnieuw uit voeren bij andere woningen. Ook de arbeids kosten gaan omlaag, want er hoeven niet
telkens allerlei experts ter plekke aanwezig
te zijn. Het grootste deel van de werk zaamheden concentreert zich namelijk in de
fabriek.”
Dat klinkt aantrekkelijk, vooral voor grote
woningbouwcorporaties. Na hun studie
zetten de studenten hun project daarom als
bedrijf voort met ondersteuning van het TU/e
Innovation Lab. Van studiegenoten naar
zakenpartners dus; wie wordt directeur? “Dat
hebben we nog niet besloten”, antwoordt Vos
lachend. “Maar we hebben anderhalf jaar
zeer intensief samengewerkt, dus daar
komen we vast wel uit.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Nederlandse identiteit bestaat toch
Immigranten moeten zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur, zo is de teneur. Maar dat
is niet zo eenvoudig: volgens prinses Máxima bestaat de Nederlandse identiteit zelfs niet.
Toch zijn er wel degelijk typisch Nederlandse eigenschappen: we zijn ongastvrij, praten
ongegeneerd over seks en hebben lak aan gezag, zo blijkt uit onderzoek van de Groningse
hoogleraar Jan Pieter van Oudenhoven. Nadeel voor immigranten: het zijn typisch eigen schappen die je niet zo gemakkelijk aanleert. De drempel om je minder beleefd te gedragen
ten opzichte van gezagsdragers dan je van huis uit gewend bent, ligt namelijk hoog. Van
Oudenhoven vond ook dat Nederlanders bij het schelden nauwelijks refereren aan een
vermeend gebrek aan beschaving: ‘onbehouwen vlegel’, of ‘lomperik’ hoor je zelden,
hoewel de lokale equivalenten in veel andere Europese landen gemeengoed zijn. Genitaliën
en ziektes zijn bij ons populairder. Alleen die verschillen bewijzen volgens Van Oudenhoven
al dat de Nederlandse identiteit toch bestaat. De vraag is alleen of we willen of immigranten
zich precies de genoemde karakteristieken eigen maken.

Computer publiceert artikel

Loes Veldpaus. Foto: Bart van Overbeeke

‘amoveren’. Dat is een eufemisme voor
slopen.”
Eind 2009 rapporteert Veldpaus aan haar
opdrachtgever Belvedere. Dat is een rijksprogramma van het ministerie van

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in
het leven geroepen om ontwerpen met
geschiedenis te stimuleren. Veldpaus
hoopt dit onderzoek daarna voort te
zetten in een promotieonderzoek./

.

Een door een computerprogramma geproduceerd nepartikel is geaccepteerd door The Open
Information Science Journal, een internettijdschrift dat door iedereen gratis online is te
lezen en waarvoor de auteurs betalen om te mogen publiceren (‘open-access’). Dat meldt de
Amerikaanse communicatiestudent Philip Davis, de ‘auteur’ van het bewuste artikel.
Hoewel het tijdschrift in principe gebruikmaakt van ‘peer review’, beweert Davis slechts een
verzoek om de publicatiekosten van achthonderd dollar te hebben ontvangen. Reden voor
de verantwoordelijke hoofdredacteur om zijn ontslag in te dienen. Volgens hem heeft hij het
artikel nooit onder ogen gekregen, terwijl dat wel had gemoeten. De uitgever, Bentham
Science Publishing, dat de Verenigde Arabische Emiraten als thuisbasis heeft, ontkent
overigens dat er iets is misgegaan. Volgens Bentham probeerden ze juist via de creditcard gegevens te achterhalen wie het nepartikel had ingestuurd.
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Diploma-uitreiking: je w
hristopher Gits, zesdejaars
Scheikundige Technologie en voorzitter van de PF, zag tijdens een
diploma-uitreiking in Utrecht dat een
vriendin bij haar afstuderen een beeldje
kreeg. Vervolgens ging hij aan de TU/e
kijken hoe het er aan toe gaat. Gits: “Dat is
aan elke faculteit anders. Hier geldt: ‘Je
weet niet wat je niet mist’. Men ziet niet
hoe het ook ánders kan. De ene faculteit
vertelt via een presentatie over haar onderzoek, Bouwkunde maakt een bundel
met samenvattingen van de afstudeerverslagen, een andere faculteit geeft bloemen
of schenkt champagne. Met de nota willen
we een gesprek losmaken en bekijken wat
er kan veranderen, zonder iets voor te
willen schrijven. De vraag is natuurlijk:

C

wat is het waard?” Aan alle faculteiten
worden de diplomaceremonies bijgewoond door hoogleraren in toga, begeleid
door de pedel. Ook de blauwe fleece sjaal
en een foto van de afstudeergroep (met
sjaal) zijn standaard. Alle afstudeerders
aan de TU/e worden persoonlijk en over
hun afstudeerwerkstuk toegesproken in
een zitting die meestal een uur duurt. De
sjaal hangt soms over de rugleuning van
de stoel of wordt persoonlijk omgehangen.
Het varieert dus nogal.
De PF wilde de nota graag namens de voltallige universiteitsraad aan het College
van Bestuur aanbieden, maar in het presidium (het voorzittersoverleg van de
fracties in de U-raad) bleek hiervoor geen
meerderheid te bestaan. Jaap Hoekstra,

“Afstudeerders op stapelstoeltjes”
Wat vinden studenten?

Thee en koffie met een koekje voordat ie dereen de Blauwe Zaal in gaat; dat is wat
bezoekers van diplomaceremonies bij
Biomedische Technologie vooraf krijgen
aangeboden, aldus Natasja Baert, voor zitter van studievereniging Protagoras, en
Tom van Rooij, commissaris interne be trekkingen. In de Blauwe Zaal houdt
decaan prof.dr. Peter Hilbers een inleiding
met beamerpresentatie. Hilbers: “In het
begin vertelden studenten over hun on derzoek. De één kan dat beter dan de
ander, dus de kwaliteit verschilde nogal.
Ouders weten meestal wel wat hun kind
heeft gedaan, maar kennen het geheel
niet. Daarom vertel ik over het onderzoek
aan de faculteit, over welke rol techniek
speelt in de gezondheidszorg, wat uit
Eindhoven komt en welke ontwikkelingen
er spelen.”
Op de achtergrond worden foto’s van de
studenten in het lab getoond als ze per soonlijk toegesproken worden. Het BMTalumnibureau wordt aangestipt, de sjaal
hangt Hilbers zelf om. De borrel betaalt de
faculteit. De uitreiking is één keer per
maand, met gemiddeld tien afstudeerders.
Baert en Van Rooij zijn het er beiden mee
eens dat het nieuwe diploma niet echt aan spreekt en de sjaal evenmin. Van Rooij:
“Die vinden veel studenten lelijk, zelf vond
ik de pen bij het bachelordiploma zin voller.”
Over de ceremonie is men in het algemeen
echter wel tevreden. Baert: “Alleen mag de
borrel ergens anders plaatsvinden,
bijvoorbeeld in de Senaatszaal. Het afge scheiden deel van het Auditorium is niet

voorzitter van studentenfractie Groep-één:
“De nota geeft goede suggesties voor het
faculteitspecifieke gedeelte, zoals het
uitdelen van uitrijkaarten, de aankleding
van de ceremonie, de vormgeving van de
diploma’s en het gebruik van audiovisuele
hulpmiddelen. Faculteiten moeten zelf
kijken wat ze met die suggesties doen.
Waarschijnlijk gaat het al jaren hetzelfde,
maar je moet de ceremonie niet centraal
voorschrijven. We hebben dit niet als een
probleem bestempeld; de ceremonie is
niet echt slécht.”

Stijging
Drs. Joost van den Brekel, alumni officer
aan de TU/e, is blij met de PF-nota: “Na
vier jaar investeren is de universiteit zich
bewuster van het belang van haar alumni
en dat is prima; dat is het begin van een
blijvende relatie met de TU/e. De diplomauitreiking is voor studenten een belangrijk
moment, het is tevens een belangrijk
moment van ‘exposure’ richting familieleden en begeleiders uit het bedrijfsleven.
Elke alumnus is een ambassadeur en
werver van nieuwe studenten; die hebben
we hard nodig, als ik de prognoses lees.”
Volgens Van den Brekel begint de band
tussen alumni en de TU/e bij de diplomauitreiking en de blauwe sjaal. De nota
vindt hij een duidelijk signaal aan het
College van Bestuur en de faculteitsbesturen: “Ga eens bij elkaar kijken, dat is
interessant. Zo gebruiken Biomedische
Technologie en Bouwkunde een beamer
om kandidaten voor te stellen en hun werk
te introduceren. Een sjaal omhangen
maakt het hele ritueel persoonlijker en indrukwekkender. We hebben ook voorgesteld om, net als eerder bij Technische
Bedrijfskunde, een speldje uit te reiken,
maar dat bleek te duur. We willen ook
graag een sjaal uitreiken aan onze promovendi, van zijde of van satijn.”
Vindt men het afscheid van studenten,
tevens de nieuwe alumni, in Eindhoven
wel belangrijk genoeg? Van den Brekel:

“In Nederland kijken
we erg op naar Amerika
en Engeland. Daar
wordt veel geïnvesteerd
in de band met alumni
en haalt men via hen
tonnen, zo niet miljoenen binnen. In
Utrecht en Rotterdam
krijgen masters een
beeldje, hoewel ze daar
in Utrecht weer op teruggekomen zijn. Een
sjaal of speldje is ook
zichtbaarder dan een
beeldje dat in een kast
of op het bureau staat.”
Het alumnibureau zet
de foto’s van de afstudeerzittingen en promoties op zijn website.
Volgens Van den Brekel
zijn de aanmeldingen
bij het bureau fors gestegen sinds de invoering van de blauwe
sjaal. “In het begin kregen we jaarlijks tien
tot vijftien procent nieuwe aanmeldingen
via Alumninet. In 2007, met de sjaal, de
afstudeerfoto, de felicitatiebrief van de
rector en de reminders van mijn collega
Marie-Louise de Hoog, steeg dat tot tachtig
procent; dit jaar tot negentig procent. Dat

“Nederlanders niet zo
gesteld op decorum”

echt gezellig.” Van Rooij: “En een bundel
met afstudeerverslagen zoals bij
Bouwkunde lijkt me ook een heel goede
aanvulling.”
Een diploma-uitreiking bij Elektrotechniek
telt gemiddeld acht tot vijftien afstu deerders, vertelt Willem Burger, vijfdejaars
Elektrotechniek en voorzitter van de
Federatie Studieverenigingen Eindhoven
(FSE). Zelf is hij niet erg enthousiast over
de aankleding: “Dat het een belangrijke
gebeurtenis merk je, maar zie je niet af aan
de bijeenkomst zelf, met afstudeerders op
de stapelstoeltjes. De hoogleraren zijn in
toga, maar dat komt dan niet overeen met
de amateuristisch aandoende omgeving;
het lijkt wel of ze gauw nog een zaaltje
gehuurd hebben. Audiovisuele middelen
worden alleen gebruikt als een student iets
wil toelichten. Maar ik mis dat zelf niet
echt.”
De sjaal is ook niet populair: “Een beeldje
zou ik zelf leuker vinden dan die polyester
sjaal, al heb ik niet precies een idee wat
voor een beeldje het dan moet worden. Het
diploma mag van mij mooier worden dan
het nieuwe ontwerp, zodat je hem ook aan
de muur wil hangen. En het diploma zou in
een mooie map mogen zitten.”
Binnen de FSE komt de diploma-uitreiking
wel eens ter sprake, maar vooral met
grapjes over de sjaal. Burger: “Het is niet
echt een probleem, maar toch zou het leuk
zijn als er iets verbeterde. Dat je je diploma
zelf krijgt, heeft wel toegevoegde waarde;
het is leuker dan dat je het toegestuurd
krijgt.”

Diploma-uitreiking
Illustraties/
Alumni zijn levenslange amba
best wat geïnvesteerd mag wor
kan de uitreiking van het mast
wel wat meer glans gebruiken, s
een recente nota. Opvallend is d
hebben van de opzet van elkaa
men die toevallig een keer bez
monies volgens velen niet, maa

v

Wat vinden medewerkers?

A

V

Pedel Cees Heijmans. Foto: Bart van Overbeeke

v
e faculteit Bouwkunde telt veel studen ten en daarmee veel afstudeerders:
gemiddeld zo’n tweehonderdvijftig per
jaar. Om het niet te massaal te maken, zijn er
soms twee zittingen op één dag, met maxi -

D

maal dertig studenten per zitting. Hanneke
Steetskamp, medewerker van het Bureau
Onderwijs: “De sjaal ligt op de stoel, die
daarmee meteen gereserveerd is. Decaan Jan
Westra opent de bijeenkomst, altijd met een

Cursor 18 juni 2009
Achtergrond /9

weet niet wat je niet mist
g/Gerard Verhoogt
/David Ernst
assadeurs van de TU/e, waarin
rden. Mede met het oog hierop
terdiploma aan de universiteit
stelt studentengroepering PF in
dat faculteiten nauwelijks weet
ars diploma-uitreikingen, tenzij
zoekt. Dramatisch zijn de cerer belangrijk zeker wél, zo blijkt.
is, landelijk gezien,
ongekend hoog. Bij
de alumniverenigingen aan de faculteiten geldt hetzelfde. Dat is veel
resultaat voor een
kleine investering.”

Rug
Cees Heijmans was
in januari vijfentwintig jaar pedel
aan de TU/e en
heeft veel diplomauitreikingen bijgewoond. De
pedellen zijn sinds
drie jaar bij de zittingen aanwezig
om het cortège te
begeleiden en
ervoor te zorgen dat
de hoogleraren de
kandidaten feliciteren voordat ze weer
naar buiten gaan. Heijmans vindt dat de
PF-nota een goed beeld geeft van de situatie aan de verschillende faculteiten: “Er
zijn nogal wat verschillen. Bij
Elektrotechniek vind ik het voorstellen van
de studenten bijvoorbeeld minder goed.
De meeste faculteiten hebben sheets over
ander praatje waarin hij inhaakt op een
actuele gebeurtenis of ontwikkeling uit het
vakgebied; met een filmpje of foto’s. Dan is
het woord aan de afstudeerdocenten. Die
hebben het protocol van de middag voor zich
liggen, zodat ze niet steeds achterom hoeven
te kijken wie er aan de beurt is. De ene bege leider focust vooral op technische aspecten,
de andere benadrukt hoe de student zich heeft
ontwikkeld. Meestal is het een combinatie. Elk
praatje mag twee minuten duren. Daar houden
we ons strak aan, want de zitting mag niet te
lang duren. Soms spreekt Westra docenten er
achteraf ook op aan als het te lang heeft
geduurd.”
Aan het eind zegt één van de studenten iets
namens alle studenten, aan wie uitdrukkelijk
wordt gevraagd om de sjaal om te doen. De
receptie is meestal in het Auditorium of de
Senaatszaal, als die vrij is. Steetskamp: “We
overwegen om de receptie te verplaatsen naar
Vertigo Plaza, in het eigen gebouw. Dan
kunnen mensen de sfeer proeven en in de
werkplaats kijken.”
Westra opperde in 2003 het idee voor het
boekwerk dat afstudeerders in drievoud mee krijgen. Daarin staan samenvattingen van de
afstudeerprojecten van hun groep mét illus traties, die ook gebruikt worden voor de
sheets die worden getoond als de studenten
toegesproken worden. Steetskamp: “We
denken erover om van dit boekwerk een jaar lijkse uitgave te maken met de belangrijkste
artikelen. Niet alleen voor collega’s, maar ook
voor andere universiteiten of om aankomende
studenten een overzicht te geven van de diver siteit van het vak.” Om dit allemaal te regelen,
heeft de faculteit een student-assistent die de
sheets maakt die op de achtergrond te zien
zijn, met foto’s van de desbetreffende stu dent, zijn naam en foto’s uit zijn afstudeer -

het onderwerp of van de samenstelling van de commissie;
bij Elektrotechniek is de
aankleding minimaal.
Biomedische Technologie
en Bouwkunde doen
het goed, al is het bij
Bouwkunde vaak massaal
en is er relatief korte
aandacht voor de afstudeerders. Bij Industrial
Design zitten de coaches in de
zaal, de kandidaten zitten daar
met hun rug naartoe, dat is
toch ook minder. En het
is leuker als de sjaal
persoonlijk omgehangen
wordt na de felicitatie en
niet alleen op de stoel
ligt.”
Van hem mag het
geheel best wat meer
aangekleed worden:
“Het is de afronding
van zo’n vijf jaar
TU/e; zo’n afscheid mag
best indruk maken. Ook
het diploma moet iets
moois zijn, ook om te bewaren of op te
hangen. Dus liever geen veredeld Aviertje.”

Doekje
“De diploma-uitreiking is een belangrijk
evenement voor studenten én bezoekers.
Dat moment moet je aangrijpen en optimaal benutten. Je zet de student in het
zonnetje en promoot wat wij als universiteit en faculteit zijn en doen. Persoonlijke
aandacht en waardering voor de geleverde
prestatie waarderen bezoekers zeer”, zo
stelt prof.dr. Ed Nijsen, hoogleraar marketing aan de faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences. Hij vervolgt: “Als
ik hier naar Technische Bedrijfskunde
kijk, dan wordt het leuk en netjes aangekleed. De hoogleraren zijn in toga,
studenten worden toegesproken door de

kleine dingen, waarmee je alles toch net
meer cachet geeft. Want het is een heel
belangrijke zitting, daar moet je niet
op bezuinigen. Anderzijds
moet je zo’n zitting
natuurlijk ook niet té
groot maken. Docenten
moeten er tijd voor vrij
kunnen en willen maken
en alles bij elkaar wil je
kosten en baten in balans houden.
Onze opleiding doet er veel moeite
voor om de docenten zoveel mogelijk te
motiveren aanwezig te zijn en iets leuks
te zeggen; mensen erbij
te betrekken. Dat waarderen de studenten en
ouders ook. Als ik
een cijfer moest
geven? Dan een acht
min; leuk en
verzorgd aangepakt,
maar met nog wat
ruimte voor puntjes
op de ‘i’.”/

.

afstudeerbegeleiders, een professionele
fotograaf maakt de groepsfoto en er wordt
een glas champagne geschonken wat het
geheel een feestelijk tintje geeft. Het idee
van de sjaal is goed, maar zorg wel voor
een betere kwaliteit; geef een sjaal of
sweater die mensen graag gebruiken. Nu
doet de sjaal me denken aan een doekje
dat je op een vliegtuigstoel vindt. Het is
natuurlijk vooral een zaak van de faculteiten, maar het College van Bestuur zou
wel een soort minimumeis kunnen
stellen, bijvoorbeeld aan de kwaliteit van
de sjaal of het diploma. Bij het diploma zit
bijvoorbeeld ook geen koker om het in te
bewaren. Zo’n koker kost weinig, ziet er
sjiek uit en biedt de mogelijkheid om er
als TU/e je naam op te zetten. Het zijn

werk. “Over de sjaals hebben we geen klachten,
dus er is wat ons betreft geen reden om daar
iets aan te veranderen. We overwegen ook niet
om meer zittingen te houden; het duurt nooit
erg lang, de kosten zijn behoorlijk en het is
toch een hele organisatie.”
Bij Wiskunde en Informatica is dr. Rik Kaas schieter al jaren bij de diploma-uitreiking
betrokken. Naast zijn baan als wiskunde docent en beleidsmedewerker is hij coördi nator en secretaris van diverse examencom missies bij Technische Wiskunde.
Kaasschieter: “De diploma-uitreiking is eigen lijk een openbare zitting van de examencom missie en kent een strak protocol, met de
hoogleraren in toga en een pedel. Het is een
belangrijk moment.”
De zitting is tweetalig, tenzij er alleen buiten landse of Nederlandse studenten aanwezig
zijn. Het begint met een welkomstwoordje van
de voorzitter, meestal de vicedecaan. De af studeerbegeleider spreekt iedere student toe,
over hem persoonlijk en zijn afstudeerop dracht. Kaasschieter: “Dat wordt expliciet
geïnstrueerd, sommige begeleiders wilden
zich nogal eens verliezen in het onderwerp,
terwijl er ook ouders en grootouders bij zitten
die het willen volgen. De presentatie van de
studenten verschilt per persoon; de één heeft
er meer talent voor dan de ander. Wiskunde en
informatica zijn redelijk abstract, dus hoe
boeiend het is, verschilt nogal.”
Per zitting nemen maximaal vijftien studenten
deel; jaarlijks zijn dit er ongeveer negentig.
“Als er minder kandidaten zijn, is er meer tijd
voor het woordje aan de studenten. En als een
bestuurslid van GEWIS afstudeert, wordt hij
door de voorzitter van de studievereniging
toegesproken als de bullen uitgereikt zijn.”
Na de uitreiking van het diploma en het om -

Het oude (links) en nieuwe diploma.

hangen van de sjaal volgt een praatje over wat
het betekent om alumnus te zijn en wordt
gewezen op de alumnivereniging en ingeni eursvereniging KIVI-NIRIA, met de oproep om
lid te worden. De foto wordt op de website van
de faculteit gezet; studenten kunnen die
downloaden en afdrukken.
Kaasschieter: “De aankondiging en afsluiting
van de zitting, de naam van de vicedecaan,
een foto van de student, zijn naam en titel van
het afstudeerverslag worden op de achter grond geprojecteerd. Wiskunde is een der mate abstract vak dat illustraties moeilijk

zijn; plaatjes van berekeningen of een stroom schema zeggen weinig.” Over de sjaal krijgt
de faculteit volgens Kaasschieter geen klach ten. “Hoewel ik fleece zelf niet zo sjiek vind.
Een cadeau is leuk, een beeldje zou kunnen,
maar ik vraag me af wat studenten daarmee
doen. Nederlanders zijn niet zo op decorum
gesteld als Amerikanen. Het huidige diploma
vind ik wel mooi en oogt goed, het nieuwe
ontwerp is wel érg karig; te veel een gewoon
A4’tje. Het idee van de bundel met de afstu deerverslagen ga ik binnenkort bespreken,
dat lijkt me wel iets om mee te nemen.”
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Looking for a PhD or PostDoc research position?

M2i has 22 vacancies for unique projects
SE2A-d

M81.1.08318

M41.5.09330

PhD researcher

PhD researcher

PhD researcher

Development of a setup for controlled
on-wafer loading experiments to
research interfacial delamination of
sensors and integrated circuits

Enabling an objective
sustainability assessment of
industrial halls and expanding
building energy simulation
tools with models for e.g. new
materials and on site electricity
generation

Combining mathematical and
physical concepts to optimize
the route between easily
accessible 2D information on
steel microstructures and the
3D modelling of the mechanical
properties

M11.4.09329

M81.8.08315

Post doctoral researcher

PhD researcher

MC8.07290a

PhD researcher
FEM simulation and analysis of
material flow in strongly deforming
solids, application to Friction Stir
Welding

M61.3.08300a

PhD researcher
Developing processes for fabrication
of surface structures on micro and
nano scale by the use of ultra short
laser pulses

Investigating the influence of
Open time of glue mortars
the microstructure of snake
rolled aluminium on properties
relevant for a damage tolerant
aircraft design (fatigue initiation,
damage growth under variable
loading and residual strength)

Unique research
opportunities and
careers
Materials innovation institute
(M2i) offers an international
research environment with strong
connections, exposure to the
industry and career opportunities
in the Netherlands and in Europe.
In view of the high standards of
our research we are looking for
researchers who graduated or
expect to graduate with higher
than average results.

Visit www.m2i.nl for more projects
Contact us! Materials innovation institute (M2i) • Mekelweg 2 • 2628 CD Delft • The Netherlands • +31 (0)15 278 2535 • hrm@m2i.nl
Empowered by
Ministry of Economic Aﬀairs
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Sun on Saturday, nothing on Sunday
Sunday 14 June the
Hajraa Outdoor Tournament was cancelled due
to rain; which was a setback after a sun-drenched Saturday. Last weekend some four thousand
volleyballers from all
across Europe came to
Eindhoven for the 31st
edition of the outdoor
tournament of student
volleyball club Hajraa.
According to Lotte Indencleef form the organization
there was no other option
than to cancel the tournament on Sunday. “We
waited for a bit in the
morning, but it just kept on
raining. A number of
teams had already left.
Besides,
things
were
simply getting dangerous
on the slippery grass. The
handful of teams that did
go out to play, soon
stopped. Fortunately Saturday was a very enjoyable
day with lots of sunshine.”
In the end, the Dutch
Student
Championship
could only take place in
part. Indencleef: “We did
hold the qualifying rounds
on Saturday, but the final
could not be played.” There
was no question of moving
matches indoors. “Many
years ago that was done,
but we did not want that. It
would have had to involve
drawing lots.”

Some participants have
taken part in the event for
many years. Like the
Danish volleyball player
Lise Jakobsen from Århus,
for whom this year was the
25th time. Between volleyball matches participants could have their
bodies
adorned
with
henna-tattoos. At night
there were parties featuring the bands Beatsclassics and Boundless and
DJ Alex.

Complaints
The sounds of festivities in
Laplace square were not
appreciated by everybody,
for that matter. Ten complaints were received by the
university’s Education and
Student Service Center
(STU) from inhabitants of
the nearby space cabins.
These inhabitants, mostly
foreign students, complained of noise nuisance
in the nights from Friday to
Saturday and from Saturday to Sunday.
According to the Industrial
Assistance and Security
service of TU/e it was the
first time that there were
any complaints about the
outdoor
tournament.
“Which is surprising, considering that it was quieter
this year. Then again, last
year one block of space
cabins, closer to LaPlace
square, was not there yet.

Innovation Lab to
cross borders
The business community
and the world of science
need each other. Nevertheless, there are many
entrepreneurs for whom
it is difficult to find the
way to the right researcher. The TU/e Innovation
Lab wants to change this,
as the central contact
point – and is doing so
successfully. Indeed, the
formula it has adopted is
being disseminated internationally.
Han van Kasteren and
Patrick van Schijndel from
the TU/e Innovation Lab
have just returned from
Indonesia. At three universities in Medan, Yogyakarta and Mataram they
have given workshops
about the collaboration
between knowledge institutions and the business
community.
Van
Schijndel: “Usually small
entrepreneurs are not connected with the scientific
circuit. They do come up
against problems, but do
not know who to turn to.
Mediation is required,
then.”
From
their
own
background as chemical
engineers
these
two
gentlemen
focus
on
sustainable energy in particular. Rising energy costs
and exhausted sources call
for innovative solutions -

not only in the Netherlands, but worldwide.
“There is no escaping collaboration between businesses and knowledge
institutions. Ideas are
generated through interaction; that awareness we
want to convey,” says Van
Schijndel. The reactions
are surprising. “Universities thought that entrepreneurs had no questions, whereas the latter did
not know where to take
their questions in order to
get answers. Meanwhile
the first steps towards
cooperation have been
made.”
There is a project about to
get started at Anton de
Kom
University
in
Surinam as well. Together
with engineering firm
Ingenia the Innovation Lab
is helping to set up an expertise center for sustainable energy. “Take the
rice plant. The grain is just
an element. It is a waste not
to use the residual waste.
In the expertise center
people research how it can
be converted into usable
energy”, Van Schijndel explains./

.
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And the toilet cabins were
located quite near the space
cabins this year. Maybe we
should look into that next
year”, says Hay Becks, security team official with
BHV.

Sounds of revelry
In the past two months the
foreign students were informed several times about
the festivities. “The organization of the party and the
fire brigade and security
services informed the

people living in the neighborhood. Student accommodation office Vestide
also knew about it”, says
Becks. He emphasizes that
everything went neatly by
the book during the festivities. “The decibels attained remained well
below the standard. The
music was turned off at
03.00 a.m. and things
quieted down fairly soon.”
Dr. Karen Ali, head of the
STU, concurs. “We monitored
things
more

strictly. The students were
told that complaints would
be taken seriously and that
living on campus was a relatively new thing for us.
We shall examine whether
we can handle things differently in future.”
According to space cabin
inhabitant Honde Koc the
festivities did not quiet
down until 05.00 a.m.
Especially in the second
night, just before the examination week started, she

WISE network:
shared experience and enthusiasm
Women scientists are full
of enthusiasm to share
their ambition, experience and drive. Within
two years’ time the WISE
network has made big
leaps. On 1 July dr. Mila
Davids (affiliated with
the TU/e Department of
Industrial Engineering &
Innovation Sciences) will
hand over the chairwoman’s gavel to dr.
Elise van den Hoven MTD
(Industrial Design).
The idea for Women In
Science Eindhoven, WISE
for short, was born on
International
Women’s
Day in March 2006. A
number
of
female
scientists noticed that a
distinct infrastructure of
female academics within
TU/e was lacking. They
found this a missed opportunity, for there is so much
to be learned from each
other. “TU/e employs more
men
than
women.
Sometimes, however, you
need to exchange experiences with women. As
there was no clear network
yet, a clear overview of the
female scientific staff was
absent”, says Mila Davids,
who was the initiator of
WISE
together
with
Monique Jansen-Vullers.
A survey showed that there
were more women sharing
this need. After a year of

preparations the official starting signal sounded in
May 2007, when the WISE
network was born.

Driven
Several times a year the
WISE network organizes
lunch
meetings,
workshops and a big event.
In English, for the grassroots have many different
backgrounds. For one, the
executive committee itself
counts international representatives. The activities
concern items such as
personal
development,
exchange of knowledge
and experience.
“An important goal is to
put women in science in
touch with each other.
They discuss each other’s
fields of expertise, as well
as subjects that everybody
comes across, such as the
main steps in a scientific
career”, Davids explains.
She has been pleasantly
surprised by the enthusiasm
of
female
scientists. “Over the past
few years I have noticed
how driven TU/e women
are. I myself find it wonderful to conduct research,
and I know I am not the
only one in this respect. It
feels good to share this
with others and to convey
this passion to future
scientists.”
After having shared the

chairwomanship’s office
with Jansen-Vullers for two
years, Davids now passes
the gavel on to Elise van
den Hoven. She, too, has
been involved from the
very inception. In the past
two years Van den Hoven
has worked on a mentoring
project of the WISE
network. In this project,
TU/e staff members are
given the opportunity to
learn from a mentor, for instance a professor. “The
mentors have a wealth of
experience, not only in
their own fields, but also as
regards the organization.
Together you formulate
goals and you regularly
feed them back. Quite instructive”, Van den Hoven
explains.
The pilot stage is running
and will be rolled out university-wide in October. As
the new chairwoman Van
den Hoven intends to focus
on growth and professionalization. “Everything is
running now, so we can
start to improve the organization”, she says. Within
this context the advisory
council will have priority.
“With the ideas emanating
from our network we give
advice to the Executive
Council, both requested
and volunteered. In the
future we wish to develop
this function further.”/

.

did not sleep a wink.
“Earlier I had sent an email about it to the STU.
They told me that I could go
to the library to study.
However, the library is
closed as of 20.00 hours
and I like to study at night.
My rhythm was really upset
by the party. I don’t mind
people having a party here,
but try and do it during
another weekend.
The
timing leaves much to be
desired.”/

.

In short
Social Evening
4U2

What is real friendship?
International students and
staff workers will exchange
their views on this subject
on Friday night 19 June.
The meeting will be organized by the Christian
student organization 4U2.
Everybody is welcome in
de Bunker (John F.
Kennedylaan 3) from
19.00 to 22.00 hours.
More information via
froukje@ifes.nl.

Less money
for foreign top
students?

Is the Ministry of Education going to cut the student grants for non-European top talents? Internet
magazine ScienceGuide
announced that the
Ministry of Education had
to save some two hundred
million euros. The budget
for grants to non-European top students was
alleged to be cut by thirty
million. At present that
budget amounts to more
than fifty million euros.
Until 2008 ‘hogescholen’
and universities received
fixed amounts for each
non-European student
that had registered. Since
this year, the fixed amount
that institutions have received for the grants has
been based on the number
of non-European students
they had in 2008. (HOP)
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Verkoop je studieboeken
en boek je vakantie!

Wil je deze zomer lekker weg? Daar hoef je echt niet voor te werken. Verkoop gewoon
je gebruikte studieboeken. Kijk snel op www.bol.com/verkopen hoe makkelijk dat gaat.

De grootste mediawinkel van Nederland
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Liefhebbers van romantische
muziek kunnen zaterdag 20
juni hun hart ophalen. Het
Eindhovens studentenmuziekgezelschap Quadrivium brengt
dan zijn jaarlijkse Zomerconcert, met dit jaar als thema
‘De klank der liefde’. Het
concert begint om 20.00 uur in
het Auditorium.
Blokfluitensemble Sambuca,
kamerorkest Ensuite, gemengd
koor Vokollage en harmonieorkest Auletes verzorgen elk een
deel van het concert. Auletes is
met zo’n vijftig muzikanten de
grootste ondervereniging van
Quadrivium. Het repertoire van
dit harmonieorkest varieert van
klassieke werken tot film- en
musicalmuziek. Kamerorkest
Ensuite speelt in de regel kamermuziekstukken en symfonische
werken uit verschillende stijlperiodes, van componisten als
Bach, Debussy, Grieg, Mozart,
Pachelbel en Ravel. Gemengd
koor Vokollage zingt met zowel
sopranen, alten, tenoren als
bassen. Blokfluitensemble
Sambuca speelt zowel barok als
allerlei moderne stukken; componisten als Telemann, Bach en

/Cabarestafette

Berit Companjen (deelnemer Leids
Cabaret Festival 2008), Roemer van
der Steeg (winnaar Wim
Sonneveldprijs 2008) en Jeffrey
Spalburg treden in Eindhoven op
tijdens de Cabarestafette. Ze staan
zaterdag 27 juni vanaf 20.30 uur in
het Parktheater in Eindhoven. In
het hele land treden verschillende
jonge cabaretiers op. Eerdere deel nemers waren onder anderen Theo
Maassen, Hans Teeuwen, Sara
Kroos en Jochem Myjer.
Zie voor meer informatie
www.cabarestafette.nl en voor
kaarten www.parktheater.nl.

/Summer Night

Liefdevolle muziek in het Auditorium
Vivaldi staan geregeld op het
programma.
De ensembles spelen tijdens het
Zomerconcert onder meer
stukken uit de ‘Midzomer-

nachtsdroom’ van Mendelssohn
en de ‘Candide Suite’ van
Bernstein. /

.

Voor studenten is de entree gratis en
niet-studenten betalen vijf euro.
Het hele programma vind je op
www.esmgquadrivium.nl.

SG blikt terug op cultureel jaar
Het culturele seizoen loopt op z’n einde. Zo ook bij Studium
Generale (SG) dat zijn laatste activiteit op 8 juni had, met de
lezing van onderwijsminister Plasterk aan de TU/e. Cursor blikt
met twee medewerkers van het bureau terug op het afgelopen
seizoen.

Studenten kunnen in de laatste
week van het academisch jaar even
helemaal los tijdens het feest
Summer Night Live. Dit feest wordt
donderdag 25 juni vanaf 18.00 uur
gehouden op het Stadhuisplein.
Verschillende studentenvereni gingen en cafés op het Stratums eind tekenen voor de organisatie.
Optredens zijn er van onder meer
Nick & Simon, Lijn 7, The Deejees
en de Hermes House Band. Kaarten
kosten tien euro in de voorverkoop
en vijftien euro aan de deur. Er kan
tot middernacht gedanst worden.
Voor de voorverkoopadressen en
meer informatie zie
www.summernightlive.nl.

/2x Buurman

Voor de vaders onder ons of voor
degenen die graag zelf jeugdherin neringen aan Buurman & Buurman
willen ophalen; op Vaderdag
(zondag 21 juni) kun je vanaf 15.00
uur zes afleveringen van deze serie
zien in theater Plaza Futura aan de
Leenderweg. De twee doe-hetzelvende buurmannen maken al
timmerend, zagend en borend hun
eigen huis onveilig. Ze bedenken
samen overal een oplossing voor.
Zie www.plazafutura.nl.

/Muziek op de
markt

Zeven Eindhovense muziekgezel schappen vieren zaterdag 20 juni
op de Eindhovense Markt hun
jubileum. Verschillende harmo nieën, fanfares, drumfanfares en
showkorpsen die dit jaar hun
zoveel-jarig bestaan vieren, spelen
dan blaasmuziek. Het Koninklijk
Woensels Muziekcorps bestaat het
langst, namelijk honderd jaar.
Juniorenkorps Die Tambourijnen is
met een kwart eeuw het jongst. De
muziekgezelschappen spelen
apart en één keer gezamenlijk. Het
evenement duurt van 14.00 tot
16.30 uur en de toegang is gratis.
Zie www.bem-wegwijzer.nl.

‘Wild West Coniferen’. Viri-festival in het Gaslab. Archieffoto: Rien Meulman

David Ernst is verantwoordelijk
voor onder meer de muziek bij
SG. Hij is vooral te spreken over
de programma’s in het Gaslab
die in samenwerking met studenten zijn opgezet. “Voor mij
persoonlijk springt de samenwerking met Virus in september
2008 er positief uit. Het Virifestival was voor het eerst in het
Gaslab en trok zo’n vierhonderd
bezoekers, ondanks het wat
experimentele programma. Ook
de Popquiz met dispuut In Vino
Veritas van studievereniging
GEWIS sloeg aan. Volle bak, veel
bier, een echte wedstrijd en veel
muziek. Het 220V-festival met
elektronische muziek was voor
de vijfde keer op rij een succes.”
Hij vervolgt: “Professor Bert
Meijer verzorgde een fascinerende openingslezing met de
titel ‘Waarom kunnen wij geen
leven maken?’. Ook het programma waarbij wetenschapsjournalist Govert Schilling sprak
over de onbegrijpelijkheid van
het heelal, trok terecht een groot
en zeer enthousiast studentenpubliek. De lezing van Nobelprijswinnaar professor Gerard ’t
Hooft over elementaire deeltjes

werd goed gewaardeerd. Begin
2009 programmeerde SG in het
kader van het Darwin-jaar drie
interessante sprekers: Tijs
Goldschmidt, Wiel Hoekstra en
de Gentse filosoof Johan
Braeckman.”
Ernst: “Persoonlijk zeer geslaagd
bij SG vond ik het slecht bezochte, maar oh zo sterke programma Kersvers. Daar heb ik voor
het eerst in vijf jaar weer de hele
avond gedanst in het Gaslab op
de stem en beats van de Londense vocalist en dj Ben Westbeech.”
Voor Jan Weerdenburg, verantwoordelijk voor de lezingen en
workshops, was het zijn laatste
SG-jaar. Per 1 september stopt
hij. “De lezingen en debatten afgelopen jaar waren buitengewoon succesvol. De bezoekersaantallen zijn enorm
gestegen ten opzichte van vorig
jaar. De toekenning van een studiepunt aan het volgen van
bepaalde SG-lezingen heeft daar
een belangrijke rol in gespeeld.
Maar het is wel moeilijk om er
precies de vinger op te leggen;
het bezoekersaantal gaat al jaren
in een golfbeweging.” Voor
Weerdenburg was het Designlab

/Fout feest

Aankondiging van de lezing van Gerard ’t Hooft.

in oktober een persoonlijk hoogtepunt. “Het was een genot om
met studenten Bouwkunde en
Industrial Design te werken.”
SG heeft de exacte bezoekersaantallen van het afgelopen
collegejaar nog niet paraat.

Studium Generale nam onlangs
afscheid van bureauhoofd
Maarten Pieterson. Hij heeft het
stokje overgedragen aan Lucas
Asselbergs, die afkomstig is van
de faculteit Industrial
Design./

.

Wie van foute muziek houdt, kan
zijn of haar lol op tijdens het Foute
Feest in de Effenaar. Lekker mee blèren met The Village People,
René Froger, Christina Aguilera,
Scatman John, Captain Jack, Boney
M of de Spice Girls. VJ’s laten je
foute beelden uit foute tv-series
met foute acteurs zien. Trek je
foutste outfit uit de kast en dansen
maar. Zie www.hetfoutefeest.com
en www.effenaar.nl voor info en
kaarten.
Zaterdag 20 juni, van 22.00 tot
04.00 uur in Effenaar.
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Drie keer goud voor zwemmende
TU/e-student
Agenda
Elke week in Cursor:
de agenda van studenten website Shift040.
Kijk voor meer info op
www.shift040.nl.
19 juni - 21 juni 19:00 - 20:30
Eindhovens Studenten
Hockeytoernooi
Organisator
E.S.H.V. Don Quishoot
De prijzen van Joeri Verlinden.
19 juni - 21 juni 20:00 - 15:30
Nayade
Nayade
19 juni - 21 juni 20:30 - 20:30
Toneelstuk: Ik zie, ik zie
wat ik niet zie
Organisator:Doppio
20 juni 20:00 - 22:30
Zomerconcert
ESMG Quadrivium
Organisator:ESMG Quadrivium
24 juni - 25 juni 22:00 - 02:00
Paint.exe: Lucid Graffiti Party
Organisator:Lucid
25 juni 18:00 - 23:55
Summernight Live
Organisator:Externe partij

Vriendschap
centraal bij 4U2

De international christelijke studentenorganisatie
4U2 heeft vanavond, 19
juni, vanaf 19.00 uur een
‘sociale avond’ in de Bunker.
De aanwezigen zullen het
dan over het thema vriendschap hebben. 4U2 houdt
verschillende evenementen voor buitenlandse
studenten en promovendi
in Eindhoven. De organisatie wil mensen uit allerlei culturen en met verschillende achtergronden
bij elkaar brengen.
Meer info: Froukje de
Hoop (froukje@ ifes.nl,
06-15840628).

Joeri Verlinden maakte zijn reputatie als
specialist van de vlinderslag afgelopen
weekend helemaal waar: de student
Biomedische Technologie behaalde op het
Nederlands kampioenschap zwemmen in
Eindhoven maar liefst drie keer goud. De
TU/e-student was de snelste op de twee honderd meter, de honderd meter en de

vijftig meter vlinderslag. De honderd meter
zwom hij in 53.08 seconden, de twee honderd meter vlinderslag legde hij af in
2:01.04. Ook op de vijftig meter vlinderslag
was zijn prestatie goed voor een gouden
plak (24.09). Op de tweehonderd meter vrij
werd Verlinden derde (1:51.06).
Archieffoto: Bart van Overbeeke

Isis-leden binnen twee dagen op de fiets naar de Eiffeltoren

‘We kijken wel wanneer we instorten’
“Een normaal mens doet
zoiets niet”, zegt
Bouwkundestudent Nard
van der Sanden ironisch.
Hij en André Boon, afgestudeerd in Elektrotechniek, doen ‘zoiets’
namelijk wel. Ze fietsen
in wedstrijdverband op 3
juli naar Parijs. Ze
moeten binnen 48 uur de
Eiffeltoren bereiken,
maar de twee hopen de
vijfhonderd kilometer in
een etmaal af te leggen.
“We kijken wel wanneer we
instorten”, zegt Nard
nuchter. “Normaal gesproken fiets ik niet meer dan
tweehonderd kilometer. Ik
ben benieuwd hoe het
loopt. Het is een uitdaging.” Voor praktische
problemen hopen de twee
de komende tijd nog een
oplossing te vinden. “We
vertrekken ’s middags,
maar als we ’s nachts doorfietsen, zijn de winkels

André (in het
paars/zwart
op de
voorgrond) en
Nard (blauw/
oranje) fietsen
in wedstrijdverband van
Amsterdam
naar Parijs. De
foto is tijdens
een trainingskamp met Isis
in de Ardennen gemaakt.

gesloten. We zullen op de
een of andere manier toch
aan water en eten moeten
komen. We kunnen niet
alles meenemen.”
De wedstrijd is een initiatief van de Amsterdamse Studenten Schaatsvereniging Skits. Zowel
André als Nard zijn lid van
de Eindhovense Studenten
Schaatsvereniging Isis en
Nard fietst daarbij bij
Squadra Veloce. Volgens
Rico van Genugten, secre-

taris bij Isis, fietsen veel
schaatsers in de zomer.
Rico: “Het zijn allebei
duursporten en je gebruikt
dezelfde spiergroepen.”
De wedstrijd wordt voor de
tweede keer gehouden.
Vorig jaar deden nog geen
TU/e-studenten mee. Het
is de bedoeling dat koppels
samen blijven fietsen en
gelijktijdig de eindstreep
halen. /

.

Honderden waterpoloërs
overspoelen Campus
Bijna achthonderd waterpoloërs overspoelen dit
weekeinde (19 tot en met
21 juni) de TU/e-campus
voor het jaarlijkse toernooi van de Eindhovense
studentenzwem- en
waterpolovereniging
Nayade. Aan de 47ste
editie van het Nayadetoernooi doen bijna
tachtig studententeams
mee. Zij worden in tenten
op het TU/e-terrein
gehuisvest.
De wedstrijden vinden op
zaterdag en zondag plaats
in recreatieplas De IJzeren
Man, grenzend aan de
campus. Nayade heeft voor

de deelnemers diverse
randactiviteiten gepland.
Op vrijdag is er een
welkomstborrel op het
terras van De IJzeren Man,
gevolgd door een barbecue
op zaterdag met aansluitend een feest bij studentenvereniging Demos.
Thema van het feest:
‘Toppers in Tournament’,
geheel in de sfeer van het
Eurosongfestival van afgelopen keer. Behalve
Nederlandse teams van
alle niveaus, doen dit jaar
ook drie universiteitsteams uit Engeland mee
aan
het
Nayadetoernooi./

.

Nayadeteam ongeslagen
kampioen estafette
Met een overwinning op
de 4 x 50 meter vrij
tijdens het laatste
Nederlands Studenten
Zwem Kampioenschap
(NSZK) in Enschede, is
het heren estafetteteam
van de Eindhovense studentenzwemvereniging
Nayade vorige week
zaterdag ongeslagen
kampioen geworden.
De zegereeks begon dit
jaar in Eindhoven toen het
Nayadeteam de 4 x 50
meter wissel won. Tijdens
de zwemkampioenschappen in Utrecht en Amsterdam won Nayade team de
estafettes (4 x 100 vrij en 4
x 100 wissel) . Vervolgens
werden in Groningen overwinningen op de 4 x 50
wissel en de 4 x 100 vrij
behaald. In het hoge
Noorden versloeg het
Nayadeteam bij uitzondering niet alleen studententeams, maar ook de
reguliere teams die dan
meedoen, aldus coach
Koen de Haan.
Volgens hem zit de kracht
van het team vooral in de
breedte van de selectie. Het

team kan afwisselen tussen zes zwemmers; Peter
van Heukelem (TU/e-student Bouwkunde), Kevin
Hondsmerk (Technische
Informatica), Ruud van
Bommel
(Bouwkunde),
Rik Op het Veld, Tom
Lommers
en
Jeroen
Leuverink (Scheikundige
Technologie).
De groep traint vier keer
per week in het zwembad
van het Studentensportcentrum en is intussen
bezig met het volgende
doel; het verbeteren van
studentenrecord op de 4 x
100 vrij dat dateert van
2006. De Haan: “We
willen verder kijken of we
ook aan andere wedstrijden dan die voor studenten
kunnen
deelnemen,
zoals
het
Nederlands
Kampioenschap. En we willen graag
meer goede vrouwelijke
zwemsters. Nu hebben we
er drie en dat is net te
weinig.”
(www.shift040.nl/
Cursor)/

.

En hoe is het in Christchurch?

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.

Ik heb de University of
Canterbury (in Christchurch, Nieuw-Zeeland)
uitgekozen voor mijn
wetenschappelijke stage.
Zodra je hier voet aan
land zet, zal het je opvallen dat de douane vooral

bezig is om alles dat het
kwetsbare ecosysteem
van Nieuw-Zeeland kan
beschadigen, tegen te
houden. Iets onschuldigs
als een vergeten appel of
wat modder onder je
schoenen kan een fikse
boete opleveren. Als je
het prachtige Zuidereiland doorkruist,
verbaast het je niet. Geen
wonder dat ze het intact
willen houden; de natuur
is overweldigend.
Mijn stage gaat min of
meer over het conserveren van het oceanische
ecosysteem. Ik werk aan
een onderwaterrobot die
met een geprogrammeerd
doel zelf de weg weet te
vinden naar aangemeerde
buitenlandse schepen,
om vervolgens onge-

wenste organismen die
zijn meegelift, te verwijderen. Ik houd me bezig
met het dynamische
model en de aansturing.
De hiervoor benodigde
regeltechniek moet
robuust zijn tegen verstoringen zoals golfbewegingen en toleranties van
systeemparameters waarbij verbruikte energie
geminimaliseerd wordt.
De kiwi’s (iedere trotse
inwoner vernoemt zich
naar het beroemde kleine
vogeltje) zijn ruige
mensen. Ieder zichzelf
respecterend man speelt
hier rugby of voetbal,
waarin rugbytackles meer
regel dan uitzondering
zijn - de Premier League
is er niets bij. En ook al
komt het kwik soms niet

boven de tien graden
Celsius, de lange broek of
zelfs schoenen blijven
gewoon in de kast. Naast
de wekelijkse voetbalwedstrijden voor een universiteitsteam neem ik sinds
kort ook deel aan rugbytrainingen. Mijn bijnaam
Forrest heeft meer met
renvermogen dan met
intellect te maken, hoop
ik… Op de campus zijn de
studenten niet vies van
een biertje en iedereen is
hier erg relaxed.
Er is genoeg avontuur te
beleven in NieuwZeeland. Een tweeweekse
rondreis met mijn
vriendin hield in het kort
in: caven, met zeehonden
kajakken, gletsjers
beklimmen, paragliden,
raften en met dolfijnen

zwemmen. Christchurch
is een perfecte, centrale
plek voor weekendtrips.
Ik kom net terug van een
prachtige hike aan de voet
van Mount Cook en
komend weekend ga ik
snowboarden. Over een
maand komt medestudent Maarten Beelen
hier, wat ongetwijfeld
legendarisch wordt. Na

drie weken avontuur in
Nieuw-Zeeland blijven we
een weekje in Sydney om
vervolgens Zuid-Korea en
al haar wetenschappelijk
verantwoorde pracht en
praal te bewonderen
tijdens een studiereis.
Geert-Jan Evers, student
Werktuigbouwkunde
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Expositie van
tempels
Bouwkundestudenten ontwierpen en bouwden in
opdracht van hun docent ir. Jan Schevers zeven
tempels. Ze worden vanaf morgen, vrijdag 19 juni,
tentoongesteld op de expositie Little Temple in de
hal van architectenbureau Kovos aan de Fuutlaan
in Eindhoven.
“Bouw een tempel, een min of meer functieloos
gebouw, maar toch een ruimte voor contemplatie,
met aandacht voor de ruimtelijke werking van het
detail.” Zo luidde de instructies die Schevers
meegaf voor het masterproject. De docent zegt dat
hij zijn studenten nog nooit zo intensief heeft zien
werken als bij dit project. Een detail dat er volgens
hem uitspringt, is bijvoorbeeld de lichtinval die
een smal strookje langs het plafond geeft op een
houten muur.
Faye Hermens (foto links in overall) maakte ‘een
kubus die in drie plakken is gesneden’. In de Abdij
van Le Thoronet, waar de studenten inspiratie
opdeden, was ze onder de indruk van het ritme van
de ramen en de kolommen. “In de achterste plak

Foto’s: Bart van Overbeeke

kun je staan, in de middelste kun je liggen en in de
voorste kun je zitten, afhankelijk van je behoefte”,
zegt Hermens. De uitgeholde ruimtes gaat ze nog
in drie kleuren grijs verven.
Joan Gaudin (foto rechts) maakte een tempel van
sloophout. Tijdens het bouwen heeft hij patroon
van vierkante gaten laten ontstaan. Gaudin komt

uit Frankrijk en geniet van het werken op
Nederlandse wijze. “Fijn om vanuit een concept te
werken en niet zoals in Frankrijk vanuit de be staande omgeving waar je weinig eigen artistieke
inbreng hebt.”
De expositie duurt tot september. Daarna worden de
tempels gesloopt en gerecycled.www.littletemple.nl

TU/e-studenten gaan zeewier omzetten in kunstmest
Wouter Dingemans (28),
Sidney Plasman (18),
Kristine van Tubergen
(20) en Johan Vuegen (21)
van studievereniging
Industria gaan van 27
juni tot en met 23 augustus naar Kenia. Industria
wilde vanwege het 45jarig bestaan ‘iets goeds
voor de maatschappij’
doen. De vier geselecteerde studenten Technische Bedrijfskunde
werken aan zeven
projecten in Kenia.

Ze hebben allemaal wel
‘een vak of wat’ gemist
vanwege de voorbereidingen voor Kenia, maar ‘het
is de moeite waard’, vertelt
Sidney Plasman. “Ik vind
het heel bijzonder om
dadelijk in een heel andere
omgeving te werken. Ik
ben zo gewend aan alles
wat ik hier heb en daar
hebben ze helemaal niets.”
De studenten gaan in de
zomer aan de slag met projecten die stichting Twiga
heeft aangedragen. Zo

zullen ze onder meer
kijken of het loont om
kokosnoten om te zetten in
brandstof, verkennen ze de
mogelijkheden om een
antimuskietenmiddel in te
zetten, willen ze de sociale
cohesie versterken door
nieuws te brengen en bekijken ze de optie om
zeewier als kunstmest te
gebruiken. Sidney: “Op die
manier hebben de plaatselijke bewoners vrijwel
kosteloos
kunstmest.
Bijkomend voordeel is dat

toeristen minder last van
zeewier zullen hebben.”
Stichting Twiga heeft de
projecten aangedragen en
gedefinieerd vanuit de
behoeftes van de plaatselijke bevolking. De studenten hebben de plannen zelf
verder uitgewerkt.
In hoeverre de studenten
hun doelen optimaal kunnen bereiken, hangt onder
meer af van het geld dat
nog
via
sponsoring
binnenkomt.
Plasman:
“We hebben al wel wat op-

gehaald, maar de economische crisis maakte het
lastiger. Daar komt bij dat
ontwikkelingshulp
niet
altijd even positief in het
nieuws komt. Het zou niet
helemaal duidelijk zijn
waar het geld naartoe gaat.
Terwijl dat bij deze projecten juist wel heel concreet
is.”/

.

Je kunt de belevenissen van de
vier studenten volgen via:
www.worldchangingstudents.nl.

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:
Thuur Onzen (derdejaars Scheikundige Technologie) en Stijn Aper (derdejaars
Biomedische Technologie). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en
geven commentaar.

Merel van Wanrooij is 22
jaar en komt oorspron kelijk uit Helmond. Ze
studeert nu voor het vierde
jaar Technische Bedrijfs kunde. Vorig jaar heeft ze
bestuur gedaan bij het ISO
(Interstedelijk Studenten
Overleg) in Utrecht. Ze is
lid van l’Attaque Attique,
het damesdispuut van
Technische Bedrijfskunde.
Haar hobby’s zijn koken,
borrelen met vrienden en
reizen. Verder slaat ze
graag een balletje bij
hockeyvereniging Don
Quishoot. Haar must-haveitem is de l’Attaque Attique
sjaal uit de jaren negentig.
Verder moet ze altijd een
goed ontbijt in huis
hebben. Ook een fles wijn
mag niet ontbreken, dan
kan ze altijd gezellig een
glaasje drinken.

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

Thuur is ervan overtuigd dat
deze kamer van een vrouw is.
Alle must- have-items voor
een vrouw zijn namelijk dui delijk aanwezig: schoenen,
laarzen, tassen en veel
foto’s. Ook is het mooi op geruimd en ziet het er
schoon uit. Omdat alles er zo
goed georganiseerd en
huiselijk uitziet, denkt Thuur
dat ze al wat langer studeert;
vierdejaars bijvoorbeeld.
Deze meid houdt zeker van
stappen als je naar die All
Stars kijkt; je kunt ze amper
nog roze noemen. Thuur ziet
geen sportschoenen staan,
dus hij betwijfelt of ze veel

aan sport doet. Wel hangen
er veel foto’s van vakanties,
dus reizen is vast één van
haar favoriete bezigheden.
Hij denkt dat ze een vriend
heeft, gelet op het twee persoonsbed. En wat zou ze
nou studeren? Thuur denkt
zoiets als Biomedische
Technologie of iets bij
Industrial Engineering &
Industrial Science. De ver jaardagskalender aan de
muur lijkt goed gevuld te zijn
met namen, dus vrienden
volop.
Opvallend is de grote hoe veelheid vrouwenschoenen
en -laarzen, vindt Stijn. Deze

kamer moet dus wel van een
vrouw zijn. Ook de grote hoe veelheid fotolijstjes aan de
muur, de kast en de georden de uitstraling van de kamer
wijzen hierop. Deze studente
vindt haar uiterlijk duidelijk
belangrijk, te zien aan de
verschillende sjaals en
petjes in de kast. De laptop
verraadt dat deze kamer van
een vierdejaars studente is.
Omdat er geen maquettes te
zien zijn van bijvoorbeeld
Bouwkunde, gokt Stijn op
een studente Biomedische
Technologie of Technische
Bedrijfskunde. Haar hobby’s
zijn uitgaan, shoppen en

leuke dingen doen met
vrienden, zoals wijn drinken.
Wellicht is ze daarom betrok ken bij een feestcommissie.
Aanwijzingen voor een sport
die ze beoefent, zijn niet
aanwezig in de kamer. Haar
must-have-item is make-up,
omdat ze het belangrijk vindt
er op en top uit te zien. Ze zal
altijd appels in huis hebben,
want er staan een fles spa
blauw en een schaaltje waar
yoghurt in gezeten heeft. Bij
dit gezonde eten hoort ook
elke dag een appeltje.

Waarom zou je 55.000
waterballonnen willen
gooien? Ik heb erover na gedacht, maar ik kan niks
bedenken. Spontaan een
gevecht beginnen met,
laten we zeggen, 20
waterballonnen, dat kan
leuk zijn. Of misschien
georganiseerd, als intro activiteit met, zeg, 200
ballonnen. Maar 55.000?
Toch dacht de organisatie
van de Europese Week
(EWE) hier anders over. Ze
wilde namelijk een wereld record. Het lijkt wel of het
in de mode is onder Eind hovense studenten om
recordpogingen te doen.
Het begon vorig jaar met
het vuurspuwen door
Intermate. Maar in tegen stelling tot Intermate is de
EWE iets cruciaals ver geten, namelijk dat een
recordpoging beter moet
zijn dan het huidige
record. Bij waterballonnen
gooien lijkt me dit een vrij
eenvoudige rekensom. Je
koopt de ballonnen, vult
ze en dan begint de
recordpoging. Het wereld record waterballonnen
gooien staat op 58.000
ballonnen, maar om de
een of andere reden heeft
de organisatie maar
55.000 ballonnen gevuld.
Een recordpoging mag je
het dus eigenlijk niet eens
noemen. Wat overblijft, is
het gooien van 55.000 bal lonnen zonder reden.
Cursor 32 schreef dat de
actie toch geslaagd was
want internationale stu denten zijn dichter bij
elkaar gebracht. Het werd
zelfs een van de hoogte punten van de week
genoemd. Dat is wel erg
braaf geformuleerd. Eigen lijk is de recordpoging
totaal mislukt en dat kan
alleen maar te wijten zijn
aan een slechte organi satie. De organisatie van
de EWE heeft er trouwens
sowieso een handje van
gehad om zaken te regelen
en daarbij cruciale details
te vergeten. Zo kon de
openingsspreker niet
aanwezig zijn - vrij cru ciaal zou ik zeggen - en
werd een opgenomen
boodschap afgespeeld.
Maar het kan nog erger.
Nog knulliger dan record poging van de EWE is de
recordpoging van Gewis.
Zij organiseerde een
recordborrel, maar het
was zelfs niet eens duide lijk welk record ze precies
wilden verbreken.
Bram van Gessel, student
Technische Natuurkunde
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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.
Who:
Guansheng Du / 25 / PhD Polymerenlab
When: since May
What: self-made picture
Why:
“I just think it’s beautiful. Last May I
went to Zeeland with a friend and came across
this. We went by car, the weather was good and
it’s near the sea: always nice.
I’ve been in Eindhoven for one year now; half a
year to go and then my work on the project is
finished. Since the research I’m doing is not
fulltime, I’ve got a lot of time to travel around.
I like the summers here, it’s better than where
I come from, Hangzhou, where it’s really hot.
I think the people here in Holland are friendly
and nice; even when
you go to the supermarket everyone is
warmhearted. I like
Amsterdam because
it’s more international,
but my favorite place is
Delft: small and
beautiful.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

Fred Steutel
“Weet jij wanneer Plasterk begint?” Ik
wist het niet, maar iemand zei, “Half
drie”, en ik liet me meetronen.
De Blauwe Zaal was vol - veel studenten
(voor Frans Bauer zouden ze ook
gekomen zijn), maar ik vond nog een
plaatsje naast een oudere collega en
diens vrouw. Studium Generale had de
minister uitgenodigd, en op de katheder
stond ook ‘Studium Generale’, maar
degene die rond kwart voor drie het
woord nam, was niet de voorzitter van
SG - misschien niet voldoende hooggeplaatst om een minister te introduceren; de SG-voorzitter zorgde wel
voor orde in de zaal. In mijn omgeving

wist niemand wie de inleider was - het
was niet de collegevoorzitter, niet de
rector en niet Harry Roumen. Hij mocht
de minister ‘Ronald’ noemen en later
bleek dat Ronald ‘Jo’ tegen hem mocht
zeggen; ze kenden elkaar van het ministerie - het pasbenoemde collegelid Van
Ham.
Plasterk legde uit waarom hij iets te laat
kwam: hij was in Madurodam geweest zo klein is hij toch niet - om een miniatuur replica van een opgegraven vrachtschip uit de Romeinse tijd op zijn plek te
leggen. Onderwijs, cultuur, wetenschap.
Plasterk is een geroutineerde spreker en
heeft niet veel substantie nodig om aan
het woord te blijven. De oudere collega
had wat moeite om hem te verstaan,
maar hij heeft toch weinig gemist. De

minister verdedigde weer het overhevelen van honderd miljoen euro van de
universiteiten naar NWO, waar toch ook
veel tegen pleit. Voor de ‘harde knip’
herhaalde hij het argument dat dit de
studenten een extra beslissingsmoment
biedt, bijvoorbeeld om na het bachelor
een andere universiteit te kiezen - beetje
betuttelend; de studenten zijn dan toch
volwassen.
Er was toch een nieuwtje, in ieder geval
voor mij, over titulatuur. Bij de academici hebben we MSc en MA voor de
masters of Science en Arts. Bij afgestudeerde hbo’ers zou daar een A tussen
moeten voor ‘Applied’, dus MASc en
MAA. De doctorstitel zal wel PhD
blijven, of zou je ook hbo-doctores
krijgen met PhAD: doctor of applied

philosophy? Moet kunnen, sommige
wijsgeren afficheren zich als ’theoretisch filosoof’. Er waren nog een paar
onderwerpen, eigenlijk bedoeld voor het
hbo, en er was nog vijf minuten vraagtijd; niet meer, want Plasterk moest
‘door’: een discussie met negentig
Eindhovense geleerden. De eerste vragensteller probeerde minutenlang een
vraag te formuleren over de ‘kenniseconomie’. Dat lukte niet en hij kreeg
geen antwoord. Er was nog een vraag,
een ‘goede’ volgens de spreker, maar die
is me ontschoten. Een leerzame middag.
Na zo’n zit ben je toe aan een opwekkende dronk, maar daar was door SG
niet in voorzien.

