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TU/e grootverdiener
bij stichting STW
De vijf aanvragen van de TU/e
voor een tweede fase
Valorisation Grant van technologiestichting STW zijn vorige
week allemaal gehonoreerd. De
subsidies van ieder twee ton
zijn voor het uitbaten van een
technische vinding om daarmee in ongeveer twee jaar tijd
een nieuw bedrijf op te zetten.
In totaal waren bij STW negen
aanvragen binnengekomen voor
de twee fase Grants, maar alleen
de aanvragen van de TU/e zijn
deze ronde gehonoreerd. In
totaal gaat het om een bedrag van
één miljoen euro. Van de eerste
fase Grants gingen 7 van de 31
naar Eindhoven. De indieners
van die voorstellen ontvangen elk
25.000 euro voor een haalbaarheidsstudie om te bekijken of een
technische vondst commercieel
geëxploiteerd kan worden. Ze
krijgen daarvoor circa een half
jaar de tijd. De TU/e diende in
deze categorie dertien aanvragen
in.
“De TU/e heeft het buitengewoon goed gedaan”, zegt directeur Wim Bens van het TU/e
Innovation Lab. “We hebben van
de valorisatiepot van STW dit
voorjaar ruim tachtig procent
binnengehaald. Samen goed
voor bijna 1,2 miljoen euro. Een
half geleden bij de vorige ronde
schommelde
het
scoringspercentage nog tussen de 35 à
40.”
Bens heeft wel een verklaring
voor het succes. “Dat komt omdat
het Innovation Lab de onderzoekers actief begeleidt. We
blijven sleutelen aan hun businessplannen, ook nadat die voorgaande keren werden afgewezen.” Valorisatiemanager

bij STW, Ard Cools , beaamt dat.
“De TU/e doet het opmerkelijk
goed. De kwaliteit van de aanvragen is hoog. Dat is mede de
verdienste van het Innovation
Lab.”
Een van de vijf gehonoreerde
tweede fase voorstellen is van ir.
Mirjam Rubbens en ir. Martijn
Cox van Biomedische Technologie voor het ontwikkelen van
een bioreactor voor het opkweken
van
hartkleppen
gebaseerd op natuurlijk weefsel.
Ir. Chris Peters en prof.dr.ir. Jan
Bergmans van Elektrotechniek
kregen eenzelfde toewijzing voor
het maken van bewakingsapparatuur voor epilepsiepatiënten
en mensen met een chronische
ziekte. Ir. Ko Hermans en dr.ir.
Cees Bastiaansen van Scheikundige Technologie ontvingen
de Grant voor hun printtechnologie, waarbij geprint kan
worden op een chip. Bastiaansen
kreeg met dr.ir. Casper van
Oosten nog een toewijzing. Het
tweetal heeft ramen gemaakt met
dimmers die zonlicht kunnen afvangen en omzetten in energie.
Een ander gehonoreerd voorstel
in deze categorie komt van
prof.dr.ir. Henk Nijmeijer en
dr.ir. Rick Scholte van Werktuigbouwkunde. Zij ontwikkelden een systeem waarbij
geluidstoringen in apparaten
kunnen worden gedetecteerd en
gevisualiseerd.
Komend najaar kent STW weer
nieuwe Valorisation Grants toe.
Sinds het ontstaan van de Grants
in 2004 keerde de technologiestichting 11,7 miljoen euro uit,
waarvan de TU/e 3,6 miljoen
binnensleepte.
Onderzoekers
kunnen medio september weer
verzoeken indienen./

.

TU/e-professor Bert Meijer op Lowlands

Prof.dr. Bert Meijer, universiteitshoogleraar bij de faculteiten Scheikundige Technologie en Biomedische Technologie, geeft een college
tijdens Lowlands University. Het festival Lowlands wordt van 21 tot en
met 23 augustus in Biddinghuizen gehouden. Het onderdeel Lowlands
University telt vijf lezingen, waarvan die van Bert Meijer er één van is.
Hij spreekt over het allereerste ontstaan van leven. Filosoof en professor Bas Haring, professor Erwin Seydel, VVD-prominente Frits
Bolkestein en professoren-duo Alfredo Brillembourg en Hubert
Klumpner zijn de andere sprekers. Voor meer informatie en het exacte
programma, zie www.lowlands.nl.

Volgende week laatste Cursor

De laatste Cursor van deze jaargang verschijnt volgende week donderdag 2 juli. Tijdens de introductiedagen van de eerstejaars studenten en
nieuwkomers uit het buitenland komt Cursor van dinsdag 18 tot en
met vrijdag 21 augustus dagelijks met een speciale editie.
Zodra het nieuwe collegejaar van start gaat, ligt de reguliere Cursor
weer in de schappen vanaf donderdag 3 september.
In de tussenliggende periode zal de redactie van Cursor in afgeslankte
vorm bezet blijven en actueel nieuws over de TU/e publiceren op de
website: www.tue.nl/cursor.nl.
De redactie wenst iedereen alvast een prettige vakantie toe.

Foto: Bart van Overbeeke

Iraanse TU/e’ers in ‘stille’ tocht
Tien tot vijftien medewerkers en studenten van de
TU/e die uit Iran komen, liepen dinsdagavond mee
tijdens een tocht in Eindhoven om aandacht te vragen
voor de situatie in hun thuisland.
“We hebben de situatie in Iran onder de aandacht
willen brengen en dat is gelukt”, blikt Masi
Mohammadi tevreden terug. Ze is promovenda bij
Bouwkunde en mede-initiatiefneemster van de tocht.
“Ook al is het heel weinig, we hebben nu toch iets

kunnen doen. Het was alleen jammer dat het geen
stille tocht is geworden zoals gepland. Sommige
mensen scandeerden leuzen als ‘dood aan de
Islamitische regering’. Dat was niet onze bedoeling.”
Volgens Mohammadi liepen ongeveer honderdvijftig
mensen mee, waarvan tien tot vijftien TU/e’ers.

Lees meer op pagina 5.

Brief over Mexicaanse griep in de maak
Nu begin deze week aan de High
Tech Campus Eindhoven een
medewerker besmet is geraakt
met de Mexicaanse griep, neemt
ook aan de TU/e de urgentie toe
er maatregelen voor te treffen.
Een informatiebrief is in de
maak.
Ir. Trees Klaver, hoofd van de
dienst Arbeidsomstandigheden,
Milieu, Veiligheid en Stralingsbescherming (AMVS), is samen
met drs. Anja Klomps, hoofd van

de Dienst Personeel en Organisatie (DPO), druk bezig om
deze week de brief nog de deur uit
te krijgen. Klaver: “In die brief zal
informatie staan over wat de
ziekte nu precies inhoudt en we
behandelen enkele belangrijke
vragen als ‘wat moet ik wel doen,
wat moet ik zeker niet doen als
straks een grootscheepse griepaanval plaatsvindt’ en ‘wat
betekent het voor mij?’.
We doen dit in nauwe samen-

spraak met de bedrijfsarts.”
Klaver hoopt dat de brief nog
deze week per mail kan worden
rondgestuurd. Hij gaat in eerste
instantie naar de directeuren
bedrijfsvoering,
de
diensthoofden en de personeelsfunctionarissen
en
arbo-medewerkers van de faculteiten en
diensten. AMVS en DPO
beraden zich nog op verdere
maatregelen./

.

Eredoctor Stupp tweede ‘distinguished professor’
Prof.dr. Samuel Stupp,
directeur van het Institute for
BioNanotechnology in
Medicine aan de Northwest
University in Chicago, is door
het College van Bestuur
benoemd tot de tweede
‘distinguished professor’
van de TU/e.
De benoeming loopt van 1 juli
2009 tot 1 juli 2013. Stupp (57)
kreeg bij de dies natalis eind april
een eredoctoraat van de TU/e,
waarbij prof.dr. Bert Meijer
optrad als zijn erepromotor.
Stupp houdt zich onder meer
bezig met onderzoek dat kan
worden toegepast in de regeneratieve geneeskunde en kankertherapie.

Distinguished professors brengen jaarlijks één week aan de
TU/e door en verzorgen dan
lezingen voor de wetenschappelijke staf, promovendi en geselecteerde masterstudenten. Ze
zijn bovendien beschikbaar voor
overleg met stafleden over
belangrijke
ontwikkelingen
binnen hun vakgebied.
De eerste ‘distinguished professor’ van de TU/e, prof.dr.
Stuart Parkin, is deze week op
bezoek aan de TU/e. Parkin is een
expert op het gebied van spintronica en is hoogleraar aan de
Stanford University en IBM
Fellow van het IBM Almaden
Research Center in de VS. Vorig
jaar ontving ook hij een eredoctoraat van de TU/e. Parkin

Prof.dr. Samuel Stupp.

verzorgt maandag 29 juni bij de
faculteit Technische Natuurkunde een speciaal college over
zijn vakgebied. Volgende week
staat in Cursor een uitgebreid
interview met hem./

.
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Hennie ter Morsche
“Tegenwerking houdt je scherp”
Tekst: Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
In hart en nieren een onderwijsman, dat is Hennie ter
Morsche. Als opleidingsdirecteur Wiskunde sluit hij
zijn veertigjarige loopbaan aan
de TU/e af. De mentaliteit van
studenten heeft hij zien
veranderen: “We moeten ze nu
vertellen dat ze een goed vak
gekozen hebben.”
“Ga jij maar wiskunde studeren,
alles wat jij vastpakt gaat toch
kapot”, zei zijn vader die
klompenmaker was in Enter.
Een linker en rechterklomp aan
elkaar vastmaken met een
draadje, dat lukte nog, maar er
was geen sprake van dat de
jongste zoon ooit in de voetsporen van zijn handige vader
zou treden. “Bij mij was het
meer met de kop dan met de
handen”, zegt Ter Morsche. In
1962 begon hij aan zijn wiskundeleven op de Katholieke
Universiteit van Nijmegen. De

overgang van middelbare school
naar universiteit was op zijn
zachtst gezegd ‘behoorlijk’. “Het
eerste college dat ik volgde leek
voor mij wel een les Sanskriet”,
herinnert Ter Morsche zich.
“Door introductieactiviteiten
had ik niet in de gaten dat de
colleges al begonnen waren.
Onbewust had ik het allereerste
college analyse gemist. De
docent schreef een formule op
het bord waar ik geen kop of
staart aan kon ontdekken. Ik
dacht: wat doe ik hier?” Maar Ter
Morsche ontdekte dat hij alleen
maar de uitleg van die formule
gemist had, en conform zijn
karakter besloot hij het
probleem niet weg te schuiven,
maar er ‘gewoon voor te gaan
zitten’.
Ter Morsche kwam tijdens zijn
afstuderen voor het eerst op de
Technische Hogeschool van
Eindhoven. Toen zijn Nijmeegse
tentamenboekje vol zat, wilde hij
graag zien hoe de wiskunde
gebruikt kan worden. Hij kreeg
de optie om zijn afstudeerwerk

op de wiskundige ingenieursopleiding in Eindhoven te doen.
“Hier waren ze heel praktisch,
ze konden al iets met de computer, maakten mooie verslagen.” Ter Morsche vond het
gezellig hier. Hij leerde zijn
vrouw Marijke kennen, die
programmeur bij het Rekencentrum was, en besloot te
‘blijven hangen’. Hij begon in
1966 als wetenschappelijk
medewerker voor onderwijs en
onderzoek. Pas in 1982 is hij
gepromoveerd op gebied van
splines. “Ik had geen stok achter
de deur om te promoveren, ik
gaf in die tijd heel veel onderwijs. Het komt er eigenlijk op
neer dat ik vooral een onderwijsman ben.” Midden jaren
negentig werd hij benoemd tot
opleidingsdirecteur wiskunde.
Nog even terugblikkend op de
tijd dat hij zelf student was:
“Ook al was de Nijmeegse opleiding niet erg praktisch, ik heb
toch later profijt gehad van de
manier van denken die ik daar
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leerde. Dat is dan een goede
investering geweest. Wat ik
merk in deze tijd: wat studenten
nu doen, moet ze morgen winst
geven. Wanneer we een student
iets willen leren, is hun eerste
vraag: wat hebben we er op dit
moment aan? We veronderstellen dat studenten die gekozen hebben voor een wiskundestudie gemotiveerd zijn. Maar
tegenwoordig moeten we zorgen
dat ze gemotiveerd raken. We
moeten vertellen dat ze een goed
vak gekozen hebben. Dat vind ik
een zorg. Noem het een
uitdaging.”
Trots is hij op de goede onderwijsevaluaties die hij keer op
keer kreeg. De pen die hoort bij
de onderwijsprijs, ingesteld door
Elektrotechniekstudenten, ligt
thuis in Geldrop op zijn bureau.
Een andere persoonlijke overwinning is het slagen van de invoering van het bindend studieadvies (BSA). Dat ging niet
zonder slag of stoot. Ter
Morsche stapte blanco in het
proces. “Het College van

Bestuur vroeg me of BSA
haalbaar is. Dat hebben we eerst
onderzocht. We zagen dat het
een kwaliteitsverbetering met
zich mee zou brengen. Toen
ging ik praten, praten, praten.”
De voorzitter van de projectgroep BSA vindt het niet vervelend dat het moeite kostte.
“Tegenwerking houdt je scherp”.
De werkzaamheden waar hij de
meeste passie in stopte, het
lesgeven en de invoering van
BSA, zijn ook precies de activiteiten waarvoor hij tot eind
2009 nog op de TU/e blijft
werken. Ter Morsche zal tot de
kerst nog het college Wavelets
and applications geven aan
masterstudenten. “Valt er hier
nog wat te slijpen”, grinnikt hij
bij de gedachte aan de freelanceklus. Ondertussen kan hij dan
mooi met eigen ogen zien hoe
de BSA in praktijk werkt.
Op vrijdag 26 juni is er een
afscheidssymposium in de
Blauwe Zaal ter ere van Hennie
ter Morsche ./

.

De week van/Ineke

© 2009. Auteursrechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming
van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeboden artikelen te wijzigen.

Ineke Gribling is tentamensurveillant
sinds 1998. Ze geniet van haar sociale
contacten op de TU/e. Deze week voelt ze
zich ook een beetje toiletjuffrouw.
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Maandag: We beginnen weer met frisse
moed aan de tweede tentamenweek. Ik
ben er altijd om kwart over acht, dat is
gezellig, want dan kun je even met je collega’s babbelen alvorens te beginnen. Het
tentamen verloopt deze ochtend perfect.
Tussen de middag ga ik altijd even naar
huis om te eten met mijn man.
’s Middags weer een grote groep studenten. Zij krijgen het tentamen waarop staat
vermeld dat je op elke pagina je naam en
identiteitsnummer moet invullen, voordat
je het inlevert. Ook hebben mijn collega en
ik het nog eens op het bord geschreven.
Het is apart dat er toch nog studenten zijn
die dit niet weten en niet doen.
Dinsdag: ‘s Ochtends werk ik als vrijwil-

ligster van half negen tot half twee op het
Catharinaziekenhuis. Ik zorg dat de
mensen tijdschriften en kranten op hun
ziekbed kunnen lezen. Dit werk doe ik ook
iedere donderdagochtend. Al zeventien
jaar.
Woensdag: Weer de hele dag naar de TU/e
voor de tentamens. Dit keer ontbreken de
formulebladen, waar de formules voor het
tentamen opstaan. Dan moet je even actie
ondernemen. De materiedeskundige gaat
ze even kopiëren.
Vrijdagochtend: Naar de TU/e waar we
vooraf weer even hebben gelachen. Ik heb
twee planten thuis die het zelfs in de
vakantie goed doen. Ron Tempelaars
reageert daarop dat dat logisch is. Dan
hebben mijn planten immers rust! Ron is
mijn coördinator en maakt dankbaar
gebruik van deze inkopper. Ik voel me
deze ochtend niet alleen een opgewekte

surveillant, maar ook
een beetje toiletjuffrouw.
Wanneer een
student naar
het toilet wil
en een medestudent daar al
is, dan moet hij
even wachten.
Dat is ook iets waar
ik alert op moet zijn. Wat
een mooie baan toch, externe surveillant.
Om kwart over twaalf komt Cursor een
foto maken. Leuk dat je op mijn leeftijd
(67) een verslag mag maken over wat je
doet als externe surveillant.
Ik wens allen, maar vooral mijn collega’s,
een prettige vakantie.
Don’t Drive Too Fast!
Tot augustus.
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Loopbruggen W-hal in juli gesloten
De Dienst Huisvesting sluit op
maandag 6 juli de loopbruggen
van de W-hal af. Het gebouw
wordt vanaf die datum ontmanteld voor de start van
Campus 2020, de renovatie van
het universiteitsterrein en gebouwen die vele jaren zal duren.
Projectleider Piet van Happen realiseert zich dat de afsluiting het
logistieke hart uit de campus
haalt, want de W-hal ligt centraal
in het loopbruggensysteem dat
onder meer Potentiaal, W-hoog,
Matrix
en
Hoofdgebouw
verbindt. “We zullen om het
gebouw heen moeten. Deze week
krijgen de trottoirs opritjes voor
wielen van materiaalkarren en
worden routebordjes opgehangen.”
Het veiligstellen van de W-hal
begint al op 3 juli met het
plaatsen van hekwerk en het afsluiten van de water- en stroomvoorziening.
Projectmanager
Marten Dijkshoorn maakt in
eigen woorden ‘van de W-hal een
veilig eiland voor slopers en voor
de TU/e bevolking’. Er komen
twee nieuwe vluchtwegen in de
vorm van wenteltrappen; een
voor de kantine van Potentiaal en
een tussen W-hal en W-hoog in.

Een nieuwe wenteltrap bij Potentiaal zorgt voor een veilige vluchtweg.
Foto: Bart van Overbeeke

Na de intro wordt het plein voor
Laplace omgetoverd tot parkeerterrein. De parkeerruimte op Het
Veken is bestemd voor de bouwvakkers en hun materialen. Het
bouwverkeer wordt aan de
oostkant van de campus gehouden omdat het daar het minst
overlast geeft.
Begin september gaat een gecertificeerd slopersbedrijf asbest uit
kruipruimte,
isolatievoorzieningen, plafonds en gevels halen

en afvoeren. De laatste tussenwandjes worden neergehaald.
De Industrial Design-installatie
‘Alice’ krijgt een nieuwe plek in
Corona.
Van Happen verwacht dat het
karwei rond de jaarwisseling
klaar is. In januari 2010 begint
voor de W-hal de opbouwfase.
Het heien en boren in de buitenlucht kan mogelijk leiden tot
geluidsoverlast./

.

Derdemachtswortel uit het blote hoofd

TU/e-studenten ontwerpen
kanteldeuren voor oude
beeldbuisfabriek
TU/e-studenten
Industrial
Design en Bouwkunde hebben
ongeveer dertig ontwerpen
gemaakt voor een nieuwe bestemming van drie grote stalen
kanteldeuren van het voormalige
industrieterrein Strijp R. De
bouwtekeningen en maquettes,
tot en met 24 juli tentoongesteld
in Vertigo, dingen mee naar een
ontwerpprijs van de Amsterdamse
projectontwikkelaar
Amvest.
De drie deuren uit de voormalige
beeldbuisfabriek van Philips zijn
dertien tot negentien meter
breed en vier meter hoog zijn. De
zwaarste deur weegt zo’n vierduizend kilo. Veel fabriekshallen
op Strijp R worden momenteel

gesloopt voor de bouw van onder
meer appartementen. Ook studenten van de Design Academy
doen mee aan de prijsvraag.
De prijswinnaars worden begin
juli bekendgemaakt. Een jury
onder voorzitterschap van TU/ehoogleraar Jouke Post (Bouwtechnisch Ontwerpen) beoordeelt de ingediende plannen.
Ook wordt er een publieksprijs
uitgereikt. Bezoekers kunnen tot
4 juli hun stem uitbrengen op de
expositie.
Met de prijsvraag is in totaal een
geldbedrag van vijfduizend euro
gemoeid. De winnaar ontvangt
2500 euro./

.

BHV ‘steelt’ laptops
De
Bedrijfshulpverlening
(BHV) heeft afgelopen vrijdag
bij de kroeg van studievereniging
Industria
twee
laptops van studenten ‘gestolen’
en kreeg er een fles wijn als
bedankje voor terug. De BHV
neemt wel vaker laptops mee,
om studenten erop te wijzen dat
ze hun spullen niet onbeheerd
moeten achterlaten. De studenten hebben hun computers
overigens weer netjes terug
gekregen.
“Zeker eens in de maand gaan
we de borrels van de faculteitskroegen af”, vertelt Hay Becks,
teamleider BHV. “We hebben

altijd prijs. Meestal vinden we ze
in de garderobe. Op sommige
faculteiten staan kasten met
kluisjes, maar dat vinden
studenten vaak te ver lopen.”
Volgens Becks krijgt de BHV
normaal
gesproken
snel
melding als een student zijn of
haar laptop mist. Zo niet afgelopen vrijdag. “Ik heb ze toen
maar zaterdag gebeld om te
vragen of ze niets misten. Ze
waren erg opgelucht dat de
laptop niet echt was gestolen.
Een van de twee was zelfs zo
dankbaar dat hij een fles wijn
heeft gegeven.”/

.

Ach en Wee
Willem Bouman aan het rekenen. Foto: Niek Brunninkhuis

Het wiskundeprogramma
Mathematica kent vele doeleinden. Tom Verhoeff gebruikt
het voor simulaties en rekenwonder Willem Bouman traint
ermee. Beide mannen gaven
een voordracht tijdens het algemeen wiskunde colloquium
op dinsdag 23 juni in de Blauwe
zaal.
Dr.ir. Tom Verhoeff vertelt over
de kunst die zijn vader Koos
Verhoeff
ontwerpt.
Simpel
gezegd pakt zijn vader een
houten balk, zaagt die schuin
doormidden en lijmt de twee
helften gedraaid weer vast. Door
dit te herhalen ontstaat een ruimtelijk figuur. De (wis)kunst zit
hem erin om het zo te doen dat
het begin van de balk goed
aansluit op het einde. Dat lijkt
simpel maar is het niet. De
lengtes en hoeken moeten goed
gekozen worden. Verhoeff jr.
heeft een methode bedacht om
een serie oplossingen te vinden

hiervoor. Aan de hand van enkele
indrukwekkende Mathematica
simulaties laat hij zien hoe.
Na Verhoeffs lezing komt hoofdrekenaar Bouman op. Twee
collegeborden met opgaven staan
klaar. De man uit Alphen loopt
geconcentreerd naar het bord,
pakt een krijtje en schrijft in een
vloeiende beweging de antwoorden achter 367 kwadraat en 883
kwadraat. Dan begint hij in
zichzelf te mompelen en schrijft
binnen een minuut het antwoord
achter 800626664353 : 871181.
Het publiek is doodstil, kijkt verwonderd toe en vertoont een
ongelovige glimlach. De derdemachtswortel uit een achttiencijferig getal wekt veel indruk en
de vierkantswortel uit 519455
doet ook niemand snel na.
Wanneer Bouman aan de laatste
opdracht werkt, bemerkt hij een
denkfoutje, kapt af en gaat over
op de uitleg van zijn rekenwijze.
Na controle van de antwoorden
blijkt niet alles feilloos. De som

van twaalf cijfers gedeeld door
zes cijfers is fout. “Oh, daar heb
ik me honderd verstapt.” De
kwadraten zijn goed. Ook een
fout bij de vermenigvuldiging
van zes met zes cijfers. “Je
verdoet je altijd gemakkelijk voor
een volle zaal”, reageert Bouman
sportief. Hij heeft relatief veel
fouten, maar samenstellers Tom
Verhoeff en Benne de Weger
hebben het ook niet eenvoudig
gemaakt.
Bouman ziet zichzelf absoluut
niet als een wiskundige, maar
meer als een alphaman die kan
rekenen. In vergelijk tot collegarekenwonders heeft de 69-jarige
een trainingsachterstand door
zijn loopbaan als bandenverkoper. Maar met zijn natuurlijke aanleg voor cijfers weet hij
dat aardig te pareren. Lachend:
“In mijn bloed zitten geen rode
bloedlichaampjes maar rode
telraampjes.”/

.

Meer info:
www.win.tue.nl/-wstomv/talks
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Delta - TU Delft

Studenten IO vinden het te druk

Studieschulden van oud-studenten rijzen de pan uit,
blijkt uit cijfers van de IB-groep.
De staat is de meest onverantwoorde geldschieter van Nederland, zegt de voorzitter van de Nederlandse Vereniging Volkskrediet. Vox Populi stelt: de staat moet
een limiet stellen aan de maximale studieschuld.

Frans van de Weijer

Sander Bouw

Vierdejaars student Technische Bedrijfskunde
“Ik ben niet tegen lenen, maar je moet wel goed nadenken
voordat je er aan begint. Zelf ben ik net begonnen met lenen,
maar ik ben al vrij ver in mijn studie en weet dat ik wel een
baan krijg. Ik ben dit jaar commissaris externe betrekkingen
van studievereniging Industria. Daarnaast heb ik geen tijd om
te werken, maar ik wil tijdens mijn master wel een tijd in het
buitenland studeren. Daarom leen ik nu maximaal, ruim vijf honderd euro per maand, om een buffer op te bouwen
waarmee ik mijn verblijf in het buitenland, liefst buiten
Europa, kan bekostigen. Dat kan ook bij een bank, maar de IBgroep is goedkoper.”

Zevendejaarsstudent Bouwkunde
“Ik leen niets. Ik heb gelukkig een oude sok. Die is gevuld met
geld uit de erfenis van mijn opa en oma. Het is moeilijk een
limiet te stellen aan de maximale schuld. Wanneer een
student geen sponsorende ouders heeft zou hij misschien niet
kunnen studeren. Een bijbaan is ook niet altijd ideaal. Zelf heb
ik in mijn vijfde jaar twee dagen per week op een architecten bureau gewerkt. Dat kostte te veel tijd en ik was minder
flexibel in mijn studieprogramma.
Na mijn vijf jaar studiefinanciering kreeg ik automatisch van
de IB-groep een maximale studielening. Omdat ik dat niet
wilde, heb ik gebeld om het stop te zetten en het geld direct
teruggestort. Wel raar dat je zelf actie moet ondernemen.”

Tim van Astel
Vijfdejaars student Werktuigbouwkunde
“Ik ben dit collegejaar al op vakantie geweest in Berlijn,
Polen, Spanje, Portugal, Sardinië en ik heb geskied in
Frankrijk. Mede op aanraden van medestudenten besloot ik in
mijn vierde studiejaar om maximaal te lenen om nu een fijn
luxueus studentenleven te kunnen hebben. Ik heb uitge rekend dat ik daarvoor later honderdvijftig euro per maand
moet aflossen. Dat lijkt me geen probleem.
Er moet geen limiet komen aan de maximale schuld. Het is de
persoonlijke verantwoordelijkheid van iedere student om in te
schatten of hij of zij kan terugbetalen. Eigenlijk ken ik
niemand die niet bijleent.”

Wim Vegt
Studieadviseur Biomedische Technologie
“Studenten kunnen veel beter lenen dan hun tijd vergooien
aan slecht betaalde bijbaantjes. Dan komen ze eerder op de
arbeidsmarkt en kunnen die lening makkelijk terugbetalen.
Het zou goed zijn wanneer die terugbetaaltermijn verlengd
wordt naar dertig jaar. Studeren is een lange termijn kwestie.
En is zaak van de hele samenleving. Afgestudeerden moeten
ook niet neerkijken op ongeschoolden. Dat zijn betalers van
belastinggeld waarmee zij hebben kunnen studeren.
Ik sprak een student die van zijn vader in de weekends in
diens restaurant moest werken. Door studieachterstand gaat
hij misschien stoppen met zijn studie terwijl die vader alleen
een korte periode geld heeft uitgespaard.”

De Playful Design Award

2009 is een gezamenlijk
initiatief van Kompan, ontwikkelaar van speeltoestellen, en de faculteit
Industrial Design. Dit jaar
werd de prijs voor het eerst
uitgereikt. Volgens marketingmanager
Fiona
Bambacht
kwam
het
bedrijf tijdens het inrichten van Sportcomplex
Eindhoven-Noord mensen
van ID tegen die dezelfde
passie hadden als Kompan:
mooie objecten ontwerpen

waar jongeren bij samenscholen en waarbij ze zich
thuis voelen en een beetje
fysieke beweging krijgen.
Kompan werd daarom de
externe klant bij het tweedejaarsproject ‘Open ended
play’.
Drie
studententeams
gingen hiermee aan de
slag. Om ze te motiveren
werd er een competitie van
gemaakt.
Voor
Mark
Studer uit het winnende
team betekent de prijs

(Advertentie)

Studenten
50%
korting

Neem een abonnement
3 Surf naar volkskrant.nl/studenten

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

volkskrant.nl/studenten

Mare - Universiteit Leiden

Trouwlustige Thaise vrouwen
Thaise immigranten zijn voor tachtig procent vrouw en de
meesten komen naar Nederland om te trouwen met een
Nederlander. Dat concludeert de Leidse promovenda
Panitee Suksomboon, die zelf uit het Aziatische land
afkomstig is. Ze bracht onder meer de verschillen in op vattingen over huwelijk en familie tussen Nederland en
Thailand in kaart. Volgens de promovenda zijn Thaise
vrouwen bij aankomst in Nederland vaak teleurgesteld.
“Ze vergissen zich in de rijkdom van Europa. Ze komen
naar ons land en zijn dan teleurgesteld dat hun man niet
zo rijk is”, aldus Suksomboon. De vrouwen moeten ver volgens aan de bak om geld te kunnen sturen naar hun
thuisland. De Nederlandse man heeft vaak weinig begrip
voor die financiële verantwoordelijkheid van hun vrouw,
wat kan leiden tot een scheiding. De vrouwen keren vaak
niet terug naar hun thuisland, maar hertrouwen. Dat is
dan vaak wel succesvol, omdat de vrouw dan beter is
aangepast.

Resource - Wageningen Universiteit

Dierenactivisten dreigen
met nieuwe acties

Bedenk een prijs en win hem zelf
Twee fantasievolle ontwerpen van tweedejaars
studenten Industrial
Design kregen de afgelopen weken aandacht
in zowel de Volkskrant
als het Eindhovens
Dagblad. Ze waren
winnaars van de Playful
Design Award 2009, een
competitie die ID samen
met het Deense bedrijf
Kompan had bedacht.

De kwaliteit van het onderwijs op de faculteit Industrieel
Ontwerpen (IO) aan de TU Delft staat onder druk door toe nemende aantallen studenten. Dat stelt de facultaire
studentenraad. Volgens de raad is bij IO alles gericht op
massaproductie. Volgens de studenten zitten de college zalen voller, zijn er minder afstudeerplekken en is er een
tekort aan computers tijdens piekuren. De onderwijs kwaliteit heeft daar onder te lijden, aldus de raad. Decaan
Cees de Bont heeft gepleit voor een numerus fixus, maar
ving bot. De Bont oppert dat studenten meer gespreid
gebruik moeten maken van de faciliteiten. In de ochtend
en avond zijn die te vaak onbenut.

vooral “een stukje waardering”. Dat zijn opleiding
een prijs instelt bij een opdracht vindt hij goed. “Het
werkt als stimulans. We
hielden de rest goed in de
gaten om zelf origineel te
blijven.” Studer en zijn
teamgenoten Ruud van
Zetten en de Singaporese
uitwisselingsstudenten
Allan Tay en Liren Tay
wonnen een koffiemaker
voor hun ontwerp ROc. Dit
is een surfboardvormige
schommelbank
waarop
tieners prima kunnen
relaxen. Door te bewegen
met het object verandert de
kleur van de lichtbaan aan
de rand. De computer in de
ROc kan communiceren
met
andere
lounchebanken eromheen. De
tweede plaats was voor
Wiggid, een groep paddestoelvormige wiebelkrukken.
De samenwerking met
Kompan is ID-coach dr.ir.
Mark de Graaf goed bevallen. “Het is een creatief
bedrijf en maatschappelijk
erg betrokken. Het wil, net
als ik, hangjongeren niet
als
probleem
zien.
Wanneer je ze een hufterproof container geeft,
geef je ze ook het gevoel dat
je ze als hufters ziet.”/

.

Het Animal Liberation Front (ALF) dreigt met nieuwe acties
tegen de Wageningen Universiteit als de universiteit niet
binnen een maand iets doet tegen dierenproeven. Dat
blijkt uit een internetpublicatie van de groepering die zegt
op te komen voor dierenrechten. De ALF claimt in de
publicatie ook de bommelding die op 15 juni het bestuurs centrum van de Wageningse universiteit grotendeels
stillegde. De dierenactivisten gooiden op die dag onder
meer een ruit in om daarmee de indruk te wekken dat er
iemand binnen was gedrongen om een bom te plaatsen.
De politie zette kort daarop de omgeving af en ontruimde
het gebouw. Het ALF zegt in de publicatie dat het de uni versiteit al jaren waarschuwt. De groepering hield onder
meer protestmanifestaties, belaagde een van de universi teitsmedewerkers, beschadigde auto’s en bekladde het
bestuurscentrum. Tijs Breukink, lid van de Raad van
Bestuur, zegt dat de universiteit voldoet aan alle regels en
richtlijnen voor onderzoek waarbij dieren worden ingezet.

Univers - Universiteit van Tilburg

Topstudenten oefenen
voor topbaan
De Universiteit van Tilburg (UvT) gaat een speciaal
programma ontwikkelen waarbij excellente studenten
worden klaargestoomd voor een maatschappelijke top positie. Daarbij lopen zij ook een maatschappelijke stage.
De studenten moeten in het eerste bachelorjaar een 7,5
gemiddeld halen voor deelname aan het project. Het
excellentieprogramma komt bovenop het reguliere
programma in het tweede en derde jaar. De topstudenten
leren vaardigheden en attitudes die nodig zijn voor een
hoge positie op de maatschappelijke ladder. Ze lopen
stage bij een internationale onderneming of instelling. De
UvT voert daarover gesprekken met onder meer Philips, de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WWR)
en de Rekenkamer. De universiteit wil voor het programma
geld binnenhalen uit de zogeheten Sirius-subsidies,
bestemt voor projecten voor excellente studenten. De UvT
denkt naast anderhalf miljoen euro van het Rijk nog eens
een vergelijkbaar bedrag zelf bij te leggen.
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Iraanse TU/e’ers volgen ontwikkelingen
na verkiezingen op de voet

TU/e-hoogleraar betrokken bij
Nationaal Historisch Museum

Vervolg van voorpagina

Waar komt het Nationaal
Historisch Museum en op
welke onderdelen gaat ze focussen? Vragen die zorgen
voor een pittige discussie
tussen Tweede Kamer en minister Plasterk. Prof. dr.
Matthias Rauterberg, hoofd
van de Designed Intelligence
Group bij Industrial Design op
de TU/e, denkt mee over vernieuwende technologische
concepten voor het museum.

Medewerkers en studenten van
de TU/e die uit Iran komen,
volgen alle ontwikkelingen uit
hun thuisland momenteel
nauwgezet. Contact hebben
met familie en vrienden blijkt
soms lastig.
Verbaasd, geschrokken, maar
vooral
hoopvol
is
Masi
Mohammadi, promovenda bij
Bouwkunde, over de gebeurtenissen na de verkiezingen. Haar
hele familie woont in Iran en ze
volgt het nieuws nu ‘van minuut
tot minuut’. “Iraniërs hebben
hun hele leven voor dit moment
geleefd. Een gevoel wat er al
jarenlang zit, komt er nu uit. Het
is erg om te zien hoe er met de bevolking wordt omgesprongen.”
Mohammadi had ondanks het
geweld in haar thuisland graag
bij haar familie en vrienden
willen zijn. Ze is vooral lovend
over de Iraanse vrouwen. “Het is
opvallend hoeveel vrouwen
demonstreren en initiatief tonen.
Ze hebben er echt genoeg van.”

Ook Mahdi Hemati, net afgestudeerd bij Bouwkunde, is erg
positief over de vrouwen in Iran.
“Ik heb echt bewondering voor
ze. Ze zijn ontzettend dapper.”
Hij heeft momenteel vrijwel
dagelijks contact met zijn
familie, vooral met zijn tweelingbroer en ouders. “Ik weet dat
ze veilig zijn, maar toch wil ik
graag horen hoe het met ze gaat.”
Het contact loopt soms wat lastig.
“Mobiel bellen lukt nauwelijks,
bellen met de vaste telefoon wel.
Mailen lukt ook, ook al gaat het
soms traag.”
Om op de hoogte te blijven van
het nieuws, gebruikt hij verschillende kanalen. “Het is
moeilijk te achterhalen wat waar
is. De berichten van nieuwszenders uit Iran zijn gekleurd.
Ook de westerse media beschikken niet over alle informatie,
omdat er nog maar weinig journalisten zijn. Ik houd een aantal
weblogs bij van Iraniërs en bekijk
filmpjes op YouTube. Daarvan
weet je in ieder geval dat er oog-

getuigen zijn.”
Zijn verwachting is dat de
demonstraties de komende tijd
in Iran een andere vorm
aannemen.
“De
protesten
worden hard neergeslagen. Je
ziet dat mensen naar alternatieven zoeken. Zo zal er waarschijnlijk gestaakt worden. Ik
heb gehoord dat winkels willen
sluiten en dat mensen hun werk
neerleggen.”
Sepideh Saidi, masterstudente
Wiskunde en Informatica, noemt
YouTube en nieuws via Iraanse
bekenden
als
belangrijkste
bronnen. “Dat is gemakkelijker
te verifiëren, omdat er ooggetuigen zijn.” Zij heeft vooral
contact via e-mail en Facebook.
“Het is alleen jammer dat vooral
jongeren deze middelen gebruiken. Het is moeilijk om telefonisch contact te hebben, in het
bijzonder met mensen in
Teheran. Het sms-netwerk werkt
niet en het is haast onmogelijk ze
mobiel te bereiken.”/

.

Italiaans rugzakje bruut omgekiept
Mara Saeli, PhD van de Eindhoven School of Education, kon
haar ogen nauwelijks geloven
vorige week vrijdag. Op de parkeerplaats bij het Potentiaal
lag haar geliefde klassieke
Fiatje 500 op een kant.

.

DevLab Café

Het Laplacegebouw is vrijdag 26 juni toneel van het DevLab Café, waar
resultaten worden getoond van DevLab, een initiatief waarin mkb-technologiebedrijven samen met universiteiten en hbo wetenschappelijk
onderzoek uitvoeren om zo nieuwe producten en diensten te genereren. Belangstellenden krijgen een programma voorgeschoteld met
onder andere de demonstratie van een bureaustoel met draadloze
sensoren, Delfts onderzoek naar brandstofcellen en badges die sociaal
gedrag monitoren. Voor meer informatie, zie www.devlab.nl

Het rode ‘rugzakje’ zoals het autootje in de volksmond heet, was
in de nacht daarvoor opgepakt
door (dronken) vandalen en
twintig meter verderop omgekiept. Hoe hoog de schade
uitvalt, is onbekend. Een liefhebber van de 500 serie in
Geldrop kijkt er deze week naar.
Mara (28) is er niet helemaal
gerust op of ze de rit naar de
garage zonder kleerscheuren
haalt. “De wielen en de remmen
zijn
volgens
mij
flink
beschadigd. En ze hebben met
een stuk ijzer geprobeerd om de
deur open te breken. Stom, want
iedereen weet dat je een Fiatje
met elke sleutel opendraait.”
Beide portieren vertonen een
behoorlijk deuk. Is de auto twee
keer omgerold? “Nee, vorige
week had ik hem voor mijn deur
in Woensel staan. Toen hebben
ze hem ook al omgekiept.
Daarom had ik het autootje nu op
de campus geparkeerd. Ik dacht
dat het veiliger was.”

Inbraken en vernielingen

In het Hoofdgebouw is afgelopen week twee keer ingebroken. De
eerste melding kwam zaterdag bij BHV binnen toen bleek dat deuren
op de zesde etage waren ingetrapt en kasten vernield. Voor zover
bekend is er toen niets gestolen. Maandagochtend waren op de derde
etage deuren geforceerd van de faculteit ID en op de zevende etage bij
de faculteit W&I. Bij ID zijn twee laptops weggehaald.

Wilhelmina-ring voor TU/ealumnus Körmeling
TU/e-alumnus John Körmeling
krijgt de Wilhelmina-ring, een
landelijke oeuvre-prijs die
iedere twee jaar wordt uitgereikt aan een prominente
Nederlandse beeldhouwer. Dat
heeft de Nederlandse Kring
van Beeldhouwers deze week
bekend gemaakt.

Eeuwige liefde
Nou is Mara wel wat gewend met
haar Fiatje. In haar woonplaats
Messina op Sicillië is haar oogappel vier keer gestolen voor
onderdelen of het legen van de
benzinetank. Telkens vond ze
hem terug. Maar dit soort vandalisme? Nee, dat is ze niet
gewend. Ze ziet er de humor niet
van in. Italianen en auto’s, dat is
eeuwige liefde. “De auto staat
nog op naam van mijn vader. Hij
kreeg tranen in zijn ogen toen ik
hem belde over de schade. Hij
heeft de Fiat in 1970 nieuw
gekocht voor zijn bruiloft. Later
mocht ik er altijd mee rijden. Ik
ben er verzot op.”

Met de hele discussie over de
locatie heeft Rauterberg weinig
van doen en eigenlijk maakt het
hem ook niet veel uit waar het
museum over de Nederlandse
geschiedenis komt. Hij is met
professor Wim Veen van de TU
Delft en professor Anton Nijholt
van de Universiteit Twente gevraagd om mee te denken over en
te werken aan vernieuwende
ideeën voor het museum. De drie
geven daarbij feedback over de
technische aspecten.
Rauterberg: “Zo’n jaar geleden
kwam het museum met het
verzoek om mee te denken over
interactieve technologie. We
hebben vervolgens gesproken
over wat wij denken dat mogelijk
is. In oktober staat een sympo-

sium gepland met onder meer
politici en zullen we de vervolgstappen bespreken.”
Rauterberg toont zich fel voorstander van het gebruik van interactieve technologie in musea.
“Het museum gaat zich vooral
richten op de toekomstige
volwassenen. Dan heb je het over
de jongeren van nu. Voor hen is
technologie
een
vanzelfsprekendheid.
Ze
kunnen
gemakkelijk meerdere dingen
tegelijk doen. Je ziet dat veel
musea op dit gebied nog erg
conservatief zijn.”
Hij heeft ook al concrete ideeën
voor concepten. “Ik denk bijvoorbeeld aan een tijdmachine,
waarmee bezoekers in zogeheten
‘mixed reality’ werelden terecht
komen. Reële historische objecten worden daarbij gecombineerd met een virtuele wereld.
Het is nog even afwachten welke
plannen exact worden uitgevoerd
en op welke manier.”
Op de TU/e staat Rauterberg
onder meer aan de wieg van het
ALICE-project. Dit ontwerp,
geënt op het boek ‘Alice’s
Adventures in Wonderland’, is er
op gericht technologie te ontwerpen die de culturele ontwikkeling kan bevorderen./

Mara Saeli is verzot op haar autootje waarin ze al tien jaar stad en land mee afreist.
Foto: Bart van Overbeeke

Mara woont anderhalf jaar in
Eindhoven.
Drie
maanden
geleden werd het rugzakje per
vrachtwagen in Brabant afgeleverd. Gemakkelijk voor wat
korte ritjes. Daarom wil ze de Fiat
graag weer opknappen. En gaat
ze een autoalarm installeren. Ze
hoopt dat de daders gepakt
worden, want de reparatie kost
haar meer geld dan ze heeft. De
bewakingscamera’s op de TU/e
stonden volgens een beveili-

gingsmedewerker echter de verkeerde kant op. Wellicht dat getuigen zich melden en zaak
wordt opgelost. Of dat mensen
een donatie geven om het
rugzakje zijn oude glans terug te
geven. Mensen die op een andere
manier willen helpen, zijn ook
welkom, laat de Italiaanse weten.
“En als ze weer met mijn Fiatje
gaan sleuren, stuur ik hem linea
recta naar Sicilië”, klinkt het
strijdlustig./

.

Körmeling (1951) studeerde aan
de
Eindhovense
faculteit
Bouwkunde. Voor hem is architectuur een combinatie van
bouwkunst, stedenbouwkunde
en beeldende kunst.
Hij heeft zowel in Nederland als
in het buitenland naam gemaakt
met een aantal opvallende projecten die zich kenmerken door
de ironische observaties en een
fijn gevoel voor humor. Daartoe
behoren onder meer het
Draaiend Huis in Tilburg en het
roze bruggetje bij het Van
Abbemuseum in Eindhoven.
Ook maakte hij het spraakmakende ‘Drive-in wheel’, een
reuzenrad voor auto’s aan het
Ontariomeer bij Toronto.
De kunstenaar maakte recent het
winnende Nederlandse ontwerp

John Körmeling (midden in witte blouse)
tijdens de presentatie van zijn ontwerp
van het Nederlandse paviljoen op de
wereldexpo 2010 in Shanghai.

voor het Nederlandse paviljoen
op de World Expo in Shanghai in
2010. Daarmee streefde hij
enkele gerenommeerde architectenbureaus voorbij.
De Wilhelmina-ring bestaat uit
een geldprijs van 7500 euro, een
speciaal ontworpen ring en een
opdracht van de gemeente
Apeldoorn om een beeld te
maken dat in het plaatselijke
Sprengenpark komt te staan.
De prijs wordt 31 augustus uitgereikt op Paleis Het Loo in
Apeldoorn. De Wilhelmina-ring
is eerder toegekend aan Maria
Roosen, Carel Visser, en Joep van
Lieshout./

.
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Licht op een chip: snel en ‘cool’
Optische verbindingen/
Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
De groei in rekenkracht van
computers loopt tegen een
nieuwe grens aan: de ‘bottleneck’ is de enorme hoeveelheid gegevens die moet
worden uitgewisseld binnen
de computerchip. De
oplossing? Gebruik lichtsignalen voor de communicatie tussen de verschillende onderdelen van de
processor. Onderzoekers van
Technische Natuurkunde en
Electrical Engineering
verkennen de mogelijkheden
in het High Potential
Research Program ‘An ultralow-power on-chip photonic
network’.
Van links naar rechts: Meint Smit, Jos van der Tol, Andrea Fiore, Harm Dorren en Richard Notzel.

Om spellen als Final Fantasy of Killzone
aan te kunnen, is de processor van de
Sony PlayStation 3 opgedeeld in negen
deelprocessoren die samen de benodigde
rekenkracht leveren. De communicatie
tussen de deelprocessoren van de spelcomputer gebeurt nu nog gewoon met
elektrische signalen: elektronen die door
een geleidend ‘draadje’ over de chip
worden gestuurd. In een optisch signaal
past echter veel meer informatie. En dat
is niet het enige voordeel van licht: bij
lichtsignalen komt -in tegenstelling tot
elektrische stroom- nauwelijks warmte
vrij. Ter vergelijking: de PlayStationprocessor produceert 20 Watt op een
oppervlak ter grootte van een postzegel,
waardoor de temperatuur oploopt tot zo’n
honderd graden Celsius. Tot slot beïnvloeden elektrische stroompjes elkaar als

ze te dicht langs elkaar worden gestuurd.
Ook dat probleem bestaat niet voor licht:
lichtdeeltjes ‘zien’ elkaar überhaupt niet.
Voldoende redenen dus om serieus aan
de slag te gaan met optische verbindingen
(‘optical interconnects’) op chips. De bij
dit High Potential Research Program
betrokken groepen werkten al samen
binnen de onderzoeksschool voor communicatietechnologie COBRA, al heeft
dit nieuwe project wel een iets ander
karakter. In het algemeen houdt COBRA
zich namelijk bezig met communicatie
over grote afstand, terwijl de systemen
waar we het nu over hebben in hun
geheel op een chip van een vierkante centimeter moeten passen. Maar het past wel
in een trend, zegt prof.dr. Andrea Fiore
van Photonics and Semiconductor
Nanophysics: “Optische communicatie is

begonnen met verbindingen tussen continenten en landen, en is daarna uitgekomen op stadsnetwerken, zogeheten
‘fiber to the home’. Er is dus een beweging naar een steeds kleinere schaal.”

Silicium
Het project zit vol met uitdagingen, zegt
Fiore. Al was het maar omdat de optische
verbindingen moeten aansluiten bij de
huidige op silicium gebaseerde elektronica. Aan volledig optische processoren
hoeven we voorlopig nog niet te denken.
En met silicium kan je helaas geen licht
opwekken, hoewel er wel licht door
getransporteerd kan worden. Die laatste
eigenschap wordt momenteel door onder
andere IBM en Intel gebruikt om een
soort optische interconnect te bouwen op
basis van silicium, waarbij de licht-

bronnen (minuscule lasertjes) uit een
ander materiaal worden vervaardigd en
apart worden aangebracht.
“Dat is dus uiteindelijk geen oplossing,”
zegt dr. Jos van der Tol (Opto-Electronic
Devices). “Je kunt die techniek onmogelijk blijven opschalen; het is veel te veel
werk om die lasertjes er allemaal afzonderlijk op te zetten. Maar dat zien ze bij
Intel en IBM ook wel in: zij hopen echter
nog een of twee generaties te kunnen
overbruggen met silicium. Daarna zullen
ze toch echt moeten overstappen naar iets
anders. Ze zijn ook heel geïnteresseerd in
wat wij van plan zijn. Wij zijn de eersten
die dit zo groots aanpakken.” Hij doelt op
het plan om een dunne laag met optisch
actief materiaal, een membraan, aan te
brengen bovenop de chip met processoren. Door deze laag worden lichtsig-

Een onzichtbaar zetje in de juiste richting
Je kunt slimme technologie inzetten om
mensen -soms vrijwel onbewustbijvoorbeeld milieuvriendelijker te
laten handelen. Daarvoor moet je goed
weten hoe gebruikers deze technologie
ervaren en hoe ze zich laten beïnvloeden. Dat is de specialiteit van HumanTechnology Interaction.
‘Persuasive technology’ -‘overtuigende technologie’- is een centrale term in het
huidige onderzoek van de capaciteitsgroep Human-Technology Interaction
(HTI), die wordt geleid door prof.dr. Cees
Midden. Het draait om de vraag hoe je
wenselijke gedrag, zoals gezond leven of
milieuvriendelijkheid, kunt bevorderen.
Hoewel veel mensen een positieve
houding hebben tegenover dit soort
zaken, is dat helaas niet altijd terug te
vinden in hun gedrag. Om hier iets mee
te kunnen, wil je gedrag kunnen voorspellen, en HTI beschikt over de theoretische en methodische ‘tools’ om dat te
onderzoeken, vertelt Midden.
De Poolse Kasia Byrka, die maandag 22
juni bij Midden promoveerde, onderzocht
het verband -of juist de afwezigheid
hiervan- tussen houding en gedrag. In de
wereld van de sociale psychologie, waar
Midden zelf uit afkomstig is, is de over-

heersende mening dat iemands houding
en hoe diegene over bepaalde zaken
oordeelt, niet zoveel zegt over het gedrag
dat hij zelf zal vertonen. Toch, zo blijkt uit
Byrka’s onderzoek, is er wel degelijk een
methode waarmee je uit voorgaande gedragingen kunt afleiden hoe iemand zich
in de toekomst zal opstellen. Het uitblijven van gewenst gedrag kan dan ook vaak
prima verklaard worden door de moeite
die dat gedrag kost: het draait vooral om
‘tegenwerking’ uit de omgeving. Midden:
“Veel mensen willen wel een superzuinige auto kopen, maar die zijn nog erg
duur en moeilijk te verkrijgen. Hetzelfde
geldt in zekere zin voor zonnepanelen:
die zijn nog vrij exotisch, te weinig
mensen weten daar genoeg van.”

Robots
Momenteel steekt HTI veel werk in het
ontwikkelen van slimme systemen die
gebruikers aansporen om zuiniger om te
gaan met energie. “Dat is heel simpel
begonnen met een infobalkje op wasmachines, dat aangaf hoeveel energie het
gekozen programma zou kosten. Eerst op
gesimuleerde machines hier in het lab en
later in samenwerking met Miele op
echte wasmachines. Dat leverde al bijna
twintig procent energiebesparing op.”

Dat is volgens Midden hoopgevend als
men bedenkt dat er nog veel geavanceerdere systemen mogelijk zijn, zoals robots
die sociale feedback geven om het gedrag
van de gebruiker te beïnvloeden. “Als ik
mijn studenten vraag of ze gevoelig zijn
voor complimenten van een voorgeprogrammeerde robot, zeggen ze altijd ‘nee’.
Maar in het lab blijkt dat mensen wel
degelijk hun gedrag veranderen op grond
van reacties van robots. Zo hebben we een
experiment gedaan met een robotkat, de
‘iCat’ van Philips, die we programmeren
om dialogen te voeren en die ook emotionele gezichtsuitdrukkingen vertoont
om zijn boodschap kracht bij te zetten.”
HTI werkt samen met groepen van de
faculteiten Werktuigbouwkunde,
Industrial Design en Bouwkunde, en
straks ook met Technische Natuurkunde
in het nieuwe High Potential Research
Program ‘I-lighting the World’. Midden:
“We zijn al langer bezig met onderzoek
naar de invloed van licht op mensen.
Daglicht is echt essentieel voor de
gezondheid en het welbevinden. Het
beïnvloedt stemmingen en prestaties. We
willen met slimme technologie meer
daglicht in gebouwen brengen, of
daglicht nabootsen met de nieuwste
generatie lichtbronnen, zoals OLEDs.”

Licht gaat vaak samen met beeld, zoals in
een raam. Het gezamenlijke effect van
licht en beeld roept volgens Midden veel
onderzoeksvragen op. Natuurervaringen
werken bijvoorbeeld stressverlagend:
“Patiënten in ziekenhuizen met uitzicht
op natuur herstellen sneller.” Over de
mogelijke rol van HTI in dit project zegt
hij: “Je moet je voorstellen dat er een
prototype wordt gemaakt van zo’n beeldscherm of lichtbron en dat wij onderzoeken hoe dat inwerkt op het functioneren van de gebruiker. Van daaruit
proberen we systemen te ontwikkelen die
op een optimale manier zijn afgestemd
op de mens.”

Ethische vragen
Midden en zijn collega’s doen ook mee in
een onderzoeksprogramma naar persuasive technology, waarbij intelligente
systemen voor in auto’s worden ontwikkeld. Dit onder meer met filosoof
prof.dr. Anthonie Meijers en automotiveprof dr.ir. Maarten Steinbuch van
Werktuigbouwkunde. De auto’s moeten
veiliger en milieuvriendelijker rijden
doordat gas geven en remmen, of van
baan wisselen wordt geautomatiseerd.
Dat vereist dat de automobilist bereid is
een deel van de controle over de auto uit
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nalen heen en weer gestuurd. In totaal
moeten zo miljoenen gigabits per
seconde tussen de onderliggende processoren worden uitgewisseld.
Maar zo ver zijn de heren nog lang niet,
geven ze ruiterlijk toe. Over vier jaar -als
het programma afloopt- moeten er voldoende aanwijzingen zijn dat hun aanpak
werkt om het bedrijfsleven te overtuigen
mee te doen. Om dit te bereiken is het
project in drie delen opgedeeld: lichtbronnen, schakelaars en netwerkontwerp.
Binnen het programma zal prof.dr. Harm
Dorren (Electro-Optical Communication)
zich bezighouden het ontwerpen van netwerken die geschikt zijn voor het geleiden van de optische informatie. Daarnaast gaat Van der Tol samen met
prof.dr.ir. Meint Smit (eveneens van
Opto-Electronic Devices) en dr. Richard
Notzel (net als Fiore van Photonics and
Semiconductor Nanophysics) aan de slag
met het bouwen van minuscule lichtbronnen met een heel laag vermogen
zodat de warmteontwikkeling beperkt
blijft.

Lasertjes
“De lichtbronnen vormen misschien wel
het moeilijkste onderdeel van dit project”,
zegt Van der Tol. “We moeten namelijk
lasers maken op nanoschaal, anders
passen ze niet op de chip. We willen
daarvoor fotonische kristallen gebruiken:
materialen met een periodieke structuur,
dusdanig dat je er licht in kunt opsluiten.
Bovendien moeten we het licht vervolgens over specifieke paden langs de
chip laten bewegen. Daarvoor moeten we
spiegeltjes en gekromde golfgeleiders
maken.” En dat dus allemaal op de
vierkante millimeter.
De ‘interconnect’-laag zal in basis
bestaan uit indiumfosfide, maar uiteindelijk moeten ze gebruikmaken van twee
soorten materiaal: optisch actief materiaal voor het opwekken en detecteren
van het licht, en transparant materiaal om
het licht zonder verliezen over de chip
heen en weer te sturen. Van der Tol:
“Daarvoor zullen we het indiumfosfide
moeten mengen met gallium en arseen.
Aan de ontwikkeling van die materialen
gaat Richard Notzel onderzoek verrichten.”
Er moeten nog heel wat problemen
worden opgelost, geeft Van der Tol aan:
“De lasers hebben bijvoorbeeld een elektrische spanning nodig om te werken, en
het is in zo’n dunne laag lastig om de

positieve en negatieve elektrode van
elkaar te isoleren. Wij willen dat met een
laagje geoxideerd aluminium proberen.”
Een ander probleem is dat de hoge temperaturen die op de processoren heersen
(zoals gezegd tot boven de honderd
graden) funest zijn voor de meeste lasers.
“We zullen dus de temperatuur moeten
reduceren, of lasertjes ontwikkelen die
het bij een hogere temperatuur ook nog
doen.”

Schakelaars
Het ontwikkelen van schakelaars die op
de knooppunten van het optische ‘netwerk-op-de-chip’ de signalen in de juiste
richting moeten sturen, is de taak van
Fiore.
Momenteel worden alle bewerkingen in
computers en communicatienetwerken
nog gedaan met elektronische componenten: licht wordt alleen gebruikt om de
informatie over een zekere afstand te
transporteren: op de knooppunten wordt
het lichtsignaal omgezet naar een elektrisch signaal, in de juiste richting gestuurd, en dan weer omgezet naar licht.
Dat is een tijdrovend en energievretend
proces, vertelt Fiore: “Daarom zijn we
bezig met optische schakelaars. Het gaat
om slechts enkele lichtdeeltjes, zodat we
gebruik moeten maken van quantum
dots.” Quantum dots zijn nanostructuren
waarmee elektronen -en daarmee indirect
ook lichtdeeltjes- afzonderlijk gemanipuleerd kunnen worden. Fiore hoopt ze te
kunnen inzetten als schakelaar: door een
quantum dot met een lichtstraaltje te
beschijnen, zou je die transparant
kunnen maken voor langskomende lichtsignalen. Zet je het hulplicht uit, dan
houdt de quantum dot het licht juist
tegen: het basisprincipe van een transistor. Dit soort lichtschakelaars kunnen
ook worden toegepast voor het verwerken
van kwantuminformatie, een onderwerp
waarvoor Fiore eind vorig jaar een Vicibeurs van NWO ontving.
Naast de onderzoeksactiviteiten wordt in
verband met de nieuwe onderzoekslijn
een mastervak ‘Optical interconnects’
opgezet. Bovendien gaan de COBRApartners een ‘Photonics Graduate
Student Fair’ organiseren, waarvoor
jaarlijks tien tot vijftien internationale
studenten zullen worden uitgenodigd,
om zo de talentvolle promovendi aan te
trekken die nodig zijn voor het onderzoek
van de komende jaren./

.

Stel dat alle huizen zonnepanelen krijgen om
ze van stroom te voorzien. Dat die woningen
worden aangesloten op een micro-elektrici teitsnet, onafhankelijk van het centrale net
waarvan we nu gebruik maken. En dat ver volgens de zon zo hard gaat schijnen, dat er
een overvloed aan elektriciteit ontstaat. Wat
dan? TU/e-studente Jackie Lava ontwikkelde
een model dat deze en andere situaties be schrijft en voorspelt.
In Fort Bronsbergen, een vakantiepark in
Zutphen, staan zo’n tweehonderd huizen met
zonnepanelen op de daken. Ze vormen samen
een klein elektriciteitsnetwerk, dat via een
schakelaar is verbonden aan het centrale
netwerk. Grote accu’s zorgen dat bij mooi
weer de overvloedige elektriciteit wordt op geslagen, om deze weer vrij te geven als het
bewolkt is. Raken de accu’s leeg, dan wordt
het micronetwerk via de schakelaar ver bonden aan het hoofdnet, zodat de huizen
toch van elektriciteit worden voorzien. Het
vakantiepark vormt de ideale proeftuin voor
onderzoek aan micronetwerken.
“Om onafhankelijk van het centrale netwerk
te kunnen functioneren, moet het micro netwerk ‘intelligent’ zijn”, vertelt de
studente Sustainable Energy Technology.
“Als er bijvoorbeeld veel elektriciteit wordt
gegenereerd, moeten de stromen en span ningen wel binnen de perken blijven om het
systeem niet te overbelasten. En als er
ergens kortsluiting is, of als een accu uitvalt,
moet het systeem daar op de juiste wijze op

reageren.”
De software in een centrale convertor
(omzetter) geeft de juiste aansturing. Deze
software moet berekend zijn op allerlei
scenario’s. Lava ontwikkelde een model dat
beschrijft hoe het micronetwerk reageert op
verschillende scenario’s. Haar simulaties
kwamen overeen met werkelijke metingen in
het vakantiepark. Het model kan ingezet
worden om elders een vergelijkbaar micro netwerk op te zetten, of om verbeteringen
door te voeren in het bestaande netwerk.
“De resultaten beloven een mooie toekomst
voor micronetwerken”, zegt Lava. “De inte gratie van een micronetwerk in een centraal
net heeft voordelen, maar zonder goede
regeling kunnen er problemen ontstaan. Met
behulp van dit model zijn dergelijke proble men op te lossen.”
Een mooiere afsluiting van haar studie kon
Lava zich nauwelijks wensen, aangezien de
Filippijnse graag bijdraagt aan een beter
klimaat. “Ik heb voor deze specialisatie
gekozen, omdat elektriciteit volgens mij het
beste middel is om de uitstoot van broeikas gassen te beperken. Ooit ga ik terug naar de
Filippijnen om deze kennis daar toe te
passen. De Filippijnen bestaan uit vele
eilandjes, dus het is veel efficiënter om mi cronetwerken op te zetten, dan alle huizen
aan te sluiten op een centraal netwerk.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
NWO-subsidies voor 3TU Centre for
Ethics and Technology
Het 3TU Centre for Ethics and Technology, dat Delft, Twente en Eindhoven in 2006
met eigen middelen hebben opgezet naast de vijf Centres of Excellence waarvoor
zij overheidsgeld ontvangen, is zeer succesvol geweest bij de subsidietoekenning
van het NWO-programma ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren’ (MVI). Vorige
week werd door NWO officieel bekendgemaakt dat zeven aanvragen van het 3TU
Centre zijn gehonoreerd. Daarvan zijn er drie afkomstig van Twente en van
Eindhoven en Delft elk twee.

Prof.dr. Cees Midden.
Foto: Bart van Overbeeke

handen te geven. Hoe kun je dat zodanig
vormgeven dat de automobilist dit accepteert? En welke ethische vragen -vooral
rond aansprakelijkheid- zitten daaraan
vast? Ook daar houden de onderzoekers
van HTI zich mee bezig.
In de ultieme variant wordt persuasive
technology zo ingericht dat het mensen
onbewust beïnvloedt: met een minimale
cognitieve belasting, zoals Midden het
uitdrukt. “Het blijkt dat mensen die informatie zo snel aangeboden krijgen dat

ze het niet meer bewust verwerken, later
toch handelen op basis van die informatie.” Daar kun je gebruik van
maken, net als bijvoorbeeld van gekleurd
licht dat onbewust vanuit de ooghoeken
wordt waargenomen, de stemming van
mensen toch beïnvloedt. “Maar daar moet
je wel heel voorzichtig mee omgaan: je
mag mensen uiteraard niet zomaar tegen
hun wil beïnvloeden zonder dat ze dat
zelf door hebben”, aldus Midden./

.

De Eindhovense projecten hebben elk de maximale omvang van 550.000 euro. Bij
het programma ‘Persuasive Technology, Allocation of Control and Social Values’
(zie ook het artikel hiernaast) is prof.dr.ir. Anthonie Meijers de hoofdaanvrager.
Mr.dr.ir. Lambèr Royakkers is hoofdaanvrager van het programma ‘Moral fitness of
military personnel in a networked operational environment’. Dit programma is
opgezet in samenwerking met TNO en de Nederlandse Defensie Academie.
Meijers en Royakkers zijn beiden werkzaam bij de faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences. Meijers is zeer gelukkig met het behaalde resultaat,
temeer daar er slechts vijftien programma’s werden gehonoreerd en er in totaal
tachtig waren ingediend.
Het NWO-programma MVI heeft betrekking op vraagstukken rond technologische
ontwikkelingen waarvan met goede reden is te aan te nemen dat zij ingrijpende
effecten zullen hebben op het individu of op de samenleving. Dit zowel in positieve
als negatieve zin.
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Balans, uithoudingsvermogen, c
Bijzondere sporte
Foto’s/Bart va
Wekelijks trappen de meeste s
geven ze een zwieperd met hu
genoeg die zich ook voor heel
Cursor nam een kijkje bij stu
voor de ha
nodig is. Voor de meeste ZES-leden is het
echter vooral genieten. Keer op keer.

Buizerd
Frans van Wouwe, lid sinds 1975, straalt
als hij het over ‘zijn’ club en ‘zijn’ sport
heeft. Met zijn vrouw heeft hij afgesproken dat hij nog ‘slechts’ een keer per
weekend vliegt. Als het aan

Vliegen in een wolk van dertig ooievaars
Een sterke maag heb je er wel voor nodig.
Hoewel, volgens de leden van Zweefvliegclub Eindhovense Studenten (ZES) went
het wel om met een rotvaart de lucht in te
gaan. En eenmaal boven, is het heerlijk.
“Je bent helemaal één met de natuur”,
zoals een ZES-lid het mooi uitdrukt.
Binnen een paar seconden zit je voor je
het beseft op zestig meter hoogte. Door
de snelheid bij de start word je achterover
in je stoel gedrukt. Eenmaal boven hoor
je ineen keer iets los schieten. Het is de
lierkabel waarmee het zweefvliegtuig de
lucht in is ‘gekatapulteerd’. En dan is het

ineens stil. Simpelweg in een knap gefabriceerd stuk kunststof zweef je door de
lucht. Een onwerkelijk gevoel. Je hoort
alleen het gepiep van de variometer.

Thermiek
Hoe hoger deze meter piept, des te beter
de thermiek. En die thermiek is waar het
allemaal om draait bij het zweefvliegen.
De opstijgende warme lucht tilt het
toestel omhoog wanneer je er in cirkels
‘invliegt’. “Behalve met hulp van de variometer, kun je ook thermiek vaak vinden
door onder een wolk te vliegen of naar

zwevende vogels te koersen. Of je kunt
kijken wat andere zweefvliegers doen”,
voegt ZES-lid Tom Jansen toe.
De Eindhovense zweefvliegers werken intensief samen met zusterclub Koninklijke Luchtmacht Zweefvliegclub (Kluc
zc). Beide hebben luchtmachtbasis De
Peel als thuishonk. ZES bestaat sinds
1963.
Voor het geval vliegers misselijk worden
ligt er een zakje in de kunststof vogel dat
vooral bij de eerste vluchten geregeld

hem ligt, spendeert hij
elk vrij uurtje in de lucht.
“De club zit me in het bloed. Het is
geweldig om naast een buizerd met een
spanwijdte van twee meter te vliegen. Of
in een ‘wolk’ van dertig ooievaars”,
glundert hij. “Het blijft genieten om
zonder veel hulpmiddelen hoog in de
lucht te zijn. Je vergeet alles om je heen.”
Van Wouwe is net als veel andere leden
allang geen student meer. Van de negentig ZES-leden is nu ongeveer tweederde
oud-student. “Het duurt een paar jaar
voordat je instructeur bent en de oudgedienden hebben we echt nodig. Anders
zou er niemand zijn om ons op te leiden.
De studenten zie je wel vaker langskomen om te vliegen”, vertelt Tom Jansen.
Vaak worden er vraagtekens gezet bij de
veiligheid van de sport. Thomas Hagens,
voorzitter van de ZES: “Gemiddeld een
keer per anderhalf jaar is er een incident
in Nederland. Bij ons gaat veiligheid
boven alles.”
www.zweefvliegen.nu

Door de katrollen aan de compoundvariant, kun je vaak sneller en gemakkelijker schieten dan met de recurveboog.
Maarten Jansen, promovendus bij
Scheikundige Technologie, speelt zelf
met de compoundboog. “Ik kreeg wat last
van mijn schouders en ben daarom overgestapt”, verklaart hij. Hij vindt het
schieten onder meer leuk vanwege het
‘technische aspect’. Volgens voorzitster
Ivette Wennekes kiezen de meesten uiteindelijk toch voor de recurveboog,
omdat ‘daar meer uitdaging in zit’.

Veiligheid
Veiligheid gaat boven alles bij de vereniging. Zelfs als een andere club boogschutters helemaal aan de andere zijde
van het veld bezig is, mag er niet gescho-

De kunst van de herhaling
De basis lijkt heel eenvoudig; met een
boog een pijl in het midden van een
schietschijf krijgen. In werkelijkheid is
het nog knap moeilijk om alles op de
juiste manier te doen. Het bewegen van
een gezichtsspier kan de pijl al doen afwijken. Concentratie en ‘gevoel voor herhaling’ zijn de speerpunten bij het handboogschieten.
Vizier op de juiste stand, pijl in de pees
haken, de pees voorzichtig naar achteren
brengen, goed kijken, concentratie, elleboog stil houden, je voeten in de juiste
stand, focussen op het gele middelpunt
van de schietschijf, niet bewegen,
schouders ontspannen en dan de pijl
loslaten. Een lichte verandering in één

van de factoren of een briesje kunnen al
funest zijn. Heb je eenmaal de juiste
stand te pakken, dan is de kunst om alles
op precies dezelfde manier te herhalen.
Bij goed weer schieten de leden van handboogvereniging Da Vinci buiten bij de
Amazonenlaan, net achter de sportvelden
van het Studentensportcentrum. Bij
slecht weer kunnen ze daar binnen
terecht. De bogen zien er erg geavanceerd
uit. De leden schieten vooral met een
recurveboog, sommigen met een compoundboog en een enkeling met een zogeheten longbow. De laatste variant is een
kale houten boog. De andere twee kunnen hulpstukken hebben als vizier en een
stabilisator, die de trillingen opvangt.

ten worden. Volgens de leden zijn de
pijlen potentieel dodelijk. Volgens voorzitster Ivette Wennekes zijn er sinds de
oprichting in 2005 nog geen ongelukken
gebeurd.
Als je het goed doet, is handboogschieten
geen pure krachtsport, vertelt ze: ”Je hebt
ook concentratie, rust en consequentheid
nodig. Verder moet je conditie opbouwen
om meerdere keren achter elkaar goed te
kunnen schieten.”
Peter Leonenkov is lid geworden omdat
het hem een ‘interessante sport’ leek.
“Het is eens wat anders dan basketbal of
voetbal. Je moet goed focussen. Het
proces van schieten vind ik uiteindelijk
belangrijker dan het schot zelf.”
www.eshdavinci.nl
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concentratie en een sterke maag
en/Judith van Gaal
an Overbeeke
studenten tegen een voetbal of
un hockeystick. Maar er zijn er
andere sporten interesseren.
udentensporten die minder
and liggen.

Schone dame speelt met de pluimbal

“Breng je rechterhand naar beneden,
draai je lichaam een slag en breng je
linkerhand omhoog.” De oefening met
de mooie naam ‘schone dame speelt met
de pluimbal’ lijkt eenvoudig, maar schijn
bedriegt. Deze grensverleggende
houding zorgt voor spanningen in je
lichaam, zeker als je zo een kwartier
staat. De aanwezigen gaan daar op verschillende manieren mee om. De kunst
is om spontane bewegingen van je
lichaam toe te staan. De één gaat na een
tijd heel erg trillen; een ander slaakt een
kreetje. De spontane beweging ontsnapt
dan via de longen en de keel, legt docent
tai-ji Robbert Mahler later uit.

Levensenergie
Studentenvereniging Qi Dao (vrij vertaald; de weg van de levensenergie), bestaat
sinds 2006 en telt inmiddels zo’n
twintig leden. Aan de trainingen in het
Studentensportcentrum doen meestal
tien tot vijftien medewerkers en studenten mee.
Tai-ji is een van oorsprong Chinese
vechtkunst die al duizenden jaren oud is.
Spierkracht speelt nauwelijks een rol, het
draait veel meer om ontspanning en
balans. “Je wordt je bewust van je
lichaam, zowel innerlijk als uiterlijk”,
vertelt Mahler. Die bewustwording kan
soms emotioneel zijn. Niemand kijkt bij
de training vreemd op als er een keer een
traantje valt.

Veel leerlingen blijken profijt te hebben
van de sport. Mahler:”Ik heb wel eens
van promovendi gehoord, dat ze bij de
verdediging van hun proefschrift ineens
heel ontspannen waren, omdat ze die
ochtend nog tai-ji hadden gedaan. Je
reactievermogen verbetert ook.”

Persoonlijke ontwikkeling
Herkenbaar voor Marsha Reubsaet, die
onlangs afgestudeerd is bij Technische
Innovatiewetenschappen en nu bijna

drie jaar lid is van Qi Dao. “Als ik na de
training hockey, is mijn balgevoel veel
beter dan op dagen dat ik voor het
hockeyen geen tai-ji heb gedaan. Ik voel
veel beter aan wat anderen gaan doen.
Het is een erg interessante sport. Je komt
van alles in jezelf tegen. Je ziet wat je wel
en niet kunt. Ik doe het voor de sport -het
is flink zweten- en voor mijn persoonlijke ontwikkeling.”
Gert-Jan van Heugten, student Scheikundige Technologie, is sinds december

2007 lid. “Vooral in het begin was het
best zwaar. Ik merk wel dat het nu
soepeler gaat. Na tien lessen ontstonden
bij mij al spontane bewegingen.”
Volgens Mahler is dat vrij snel. “Je moet
leren om de controle los te laten. Bij de
één gaat dat sneller dan bij de ander. Als
het gebeurt, is dat voor de meesten echt
een doorbraak.”
www.qidao.nl.

Een hoop kracht, flinke conditie en veel
uithoudingsvermogen. Onontbeerlijke
zaken als je traint zoals ze dat bij outdoorsportvereniging All Terrain doen.
Rennen met boomstammen, door de
Dommel waden, aan netten hangen;
niets is ze te gek.
Het regent pijpenstelen, maar het lijkt de
leden van All Terrain bij hun wekelijkse
training nauwelijks te deren. Ze zijn wel
wat gewend. Sterker nog; anderhalf uur
fanatiek sporten is voor sommigen niets
vergeleken bij de survivalwedstrijden en
adventure races waar ze soms aan mee
doen. Meer dan twaalf uur achter elkaar
enorm intensief bezig zijn is dan geen
uitzondering. De trainingen doen de
meeste leden geen kwaad; de spierknobbels ploppen overal uit de shirtjes.
Sommige mannelijke leden trekken wel
eens als magneten nieuwe vrouwelijke
leden aan, lacht voorzitster Dorien Treep.

Outdoorweekends
All Terrain legt zich toe op buitensporten. Daarbij horen klimtechnieken,
maar ook sporten als kanoën, mountainbiken, sportklimmen en zeilen. De
vereniging bestaat sinds 1991 en telt momenteel 32 leden. Wekelijks wordt er getraind, vaak ook buiten bij de Dommel
op het TU/e-terrein. Veel leden zijn niet
alleen bij de trainingen actief, maar ook
tijdens outdoorweekends en actieve
vakanties met mountainbiken en bergbeklimmen. Bij de survival runs wordt
lange-afstand lopen gecombineerd met
het nemen van verschillende hindernissen. Bij adventure races combineer je
diverse outdoorsporten en zoek je als
team met behulp van kaart en kompas de
weg.
Conditie, lenigheid, techniek, spier-

Apen-kooi voor gevorderden
kracht en strategie zijn van belang.
Treep:”Bij wedstrijden werk je vaak in
een duo, waardoor je van de ander afhankelijk bent. Het is dan belangrijk om
elkaars krachten te benutten en je maatje
waar nodig te helpen.”

Boomstammen
Tijdens de training klimmen de leden
over netten, werken zich via banden en

touwen omhoog bij een constructie,
‘tijgeren’ via een touw onder de brug bij
de Dommel en rennen rondjes met
boomstammen. En dat alles in een
moordtempo. “Het is eigenlijk apenkooi
voor gevorderden”, lacht trainer Dimitry
van Oort.
Daniël Moonen, die eerder Technische
Bedrijfskunde aan de TU/e studeerde,
hijgt tussendoor even uit. “Het is heerlijk

om helemaal dood te gaan”, verklaart hij
in de stromende regen. “Het is echt een
strijd tegen de elementen.”
Voor Diana van de Kuit, die nu drie jaar
lid is van All Terrain, trekt het avontuurlijke aspect van de sport vooral. “Ik
krijg er echt een kick van. Het is geweldig als bepaalde dingen lukken. Je
bent volop met en in de natuur bezig.”
www.allterrain.nl
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Invitation diploma award
ceremony SAI
3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI) invites
you to the diploma award ceremony on
Thursday 25 June 2009.
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 the Blauwe Zaal in the
Auditorium at Eindhoven University of
Technology from 15.00 to 16.00 hrs. The
presentation will conclude with a reception in the Senaatszaal in the
Auditorium.

Mensen
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. 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.
Dipl.-Ing. J. Beetz verdedigt op maandag
29 juni zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Facilitating distributed
collaboration in the AEC/FM sector
using Semantic Web Technologies’.
Beetz promoveert aan de faculteit
Bouwkunde. De promotor is: prof.dr.ir.
B. de Vries.
Ir. L.L.J.M. Cornelissen verdedigt op
maandag 29 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 ‘MetalCatalyzed Asymmetric Hydroformylation: Towards the Understanding of
Stereoselection Processes’. Cornelissen
promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotor is prof.dr.
D. Vogt.
Ing. A. de Meij verdedigt op maandag 29
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 ‘Uncertainties in modelling the spatial and temporal variations in aerosol
concentrations’. De Meij promoveert aan
de faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr. H.M. Kelder en
prof.dr. M.C. Krol.
A.P. Zoombelt verdedigt op dinsdag 30
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 ‘Conjugated Polymers for Photovoltaics’. Zoombelt promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr.ir. R.A.J. Janssen
Drs. W. Mullens verdedigt op woensdag 1
juli zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Resurgence of Interest in the
Hemodynamic Alterations of Advanced
Heart Failure’. Mullens promoveert aan
de faculteit Biomedische Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. J. Bartunek en
prof.dr. N.H.J. Pijls.
T.T. Trinh MSc verdedigt op woensdag 1
juli 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 ‘A Computational Study Of Silicate
Oligomerization Reactions’. Trinh
promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotor is prof.dr.
R.A. van Santen.
I. Ozdemir MSc verdedigt op donderdag
2 juli 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 ‘Multi-scale Modeling
of Thermal Shock Damage in Refractory
Materials’. Ozdemir promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor prof.dr.ir. M.G.D. Geers.
Drs. V. Robu verdedigt op donderdag 2

juli 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 ‘Modeling Preferences, Strategic
Reasoning and Collaboration in AgentMediated Electronic Markets’. Robu promoveert aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences. De
promotor is prof.dr.ir. J.A. La Poutré.

Faculteiten
Wiskunde & Informatica
Algemeen Wiskunde
Colloquium

Speakers Andries Brouwer and Hans
Cuypers (TU/e), ‘How useful, special,
and unique are generalized polygons’?
Tuesday June 30,15.30-17.00 hrs at HG
6.09
In computer science and extremal graph
theory generalized polygons play a role
as the smallest graphs with given valency
and girth, or the largest graphs with
given valency and diameter. They are
good expanders.

Semiconductor Nanophysics group,
department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m
2612 euro).
PhD “CFD
Wind/Pollutants/Helicopters/Ships”
(V38.551), the Unit Building Physics and
Systems, department of Architecture,
Building and Planning (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
PhD “Structure Formation by SelfOrganization in Soft Materials”
(V40.008), ICMS (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

Vacatures
PhD-student on dynamic control of cavity QED (V34.337), the Photonics and
Semiconductor Nanophysics group,
department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m
2612 euro).

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.

PhD-student on single-photon nonlinear
optics (V34.338), the Photonics and

(Advertentie)

Werken bij het Rijk betekent werken aan zaken die de hele maatschappij aangaan.
Zoals vrede en veiligheid, in Nederland en daarbuiten. Daarvoor staat het
ministerie van Defensie. De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) leidt mensen

Nederlandse Defensie
Academie zoekt hoogleraar
militaire logistiek

op tot professionele en gemotiveerde officieren voor de Nederlandse krijgsmacht
en verricht wetenschappelijk onderzoek. De Faculteit Militaire Wetenschappen
(FMW) in Breda verzorgt de wetenschappelijke onderdelen van de opleidingen.
De FMW bestaat uit negen kennissecties, elk onder leiding van een hoogleraar.
De hoogleraar militaire logistiek is voorzitter van de sectie Logistiek en Informatie.

Hoogleraar militaire logistiek (m/v)
Ministerie van Defensie, NLDA, Faculteit Militaire Wetenschappen, Breda
Om operaties wereldwijd te kunnen uitvoeren, worden er bijzondere eisen gesteld aan het volgen van en het voorzien in benodigde
middelen. Om die reden speelt militaire logistiek een cruciale rol in gevechts- en vredesoperaties. Als hoogleraar militaire logistiek houdt
u zich binnen de bacheloropleiding Militaire Bedrijfswetenschappen voornamelijk bezig met vakken op het gebied van logistiek en
informatiekunde. Als leerstoelhouder ontwikkelt u het onderzoek op het gebied van militaire logistiek verder. U doet dat in overleg met
andere relevante secties binnen de FMW. Daarnaast werkt u nauw samen met onderzoeksgroepen binnen TNO Defensie en Veiligheid en
het in Breda te vestigen Topinstituut Logistiek.
Functie-eisen: u heeft een afgeronde academische opleiding en een promotie op logistiek gebied. U heeft ervaring met of aantoonbare
interesse voor militaire logistiek en ruime bestuurlijke en leidinggevende ervaring in het wetenschappelijk onderwijs. U heeft langdurige
ervaring en internationale erkenning als excellent presterende wetenschapper op het gebied van logistiek; hiervan getuigt een reeks
publicaties.
Arbeidsvoorwaarden: het brutomaandsalaris bedraagt maximaal € 7.253,- (schaal 16) op basis van een 38-urige werkweek.
Het betreft hier een functie voor 32 uur.
Informatie en/of sollicitatie: www.werkenbijhetrijk.nl/DEF090446
Voor inhoudelijke informatie over de vacature: Prof.dr. W. van Rossum, decaan Faculteit Militaire Wetenschappen (076–5273723,
06–83206208). Voor informatie over de sollicitatieprocedure: Mevrouw M. Mak-Brienen, P&O adviseur (076-5273265, 06-10277276).
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First partner day considered a success

“It’s wise to nurture us”
A chance for partners of the
circa 800 international TU/e
employees to meet new people,
to get information and a chance
for the university to say thank
you. Those are the goals of the
first partner day which was organized last Thursday June 18
by Mr. Willem van Hoorn,
responsible for Internationalization at the Department
for Personnel and Organization, with the help of some of
the partners.
“A very good initiative,” says Dina
Wiyasti from Indonesia. “If I
have a bad day, my husband has a
bad day too. And his project will
suffer from this as well.
Therefore it’s wise of the university to nurture us.” “If their
partners wouldn’t be willing to
come to Eindhoven, some
researchers wouldn’t decide to
come to TU/e at all, or at least they
would be less happy working
here”, Van Hoorn remarks.
Wiyasti, who studied in Utrecht
herself ten years ago and speaks
Dutch, confirms this. “For us as
partners, it’s good to get recognition from the university. It’s
also nice to meet people who are
in the same position.”

Guys?
23 out of the 25 attendants of this
first partner day are female.
“While one third of the partners
of international TU/e employees
is male”, Van Hoorn mentions.
One male participant, Marjan
Matovic, from Serbia, wonders
“where the other guys are”. His
girlfriend is doing a two-year
Program Process and Project

Design (PPD) at Chemical
Engineering and Chemistry.
Matovic will start a Dutch course
in September and is looking for a
job and he has discovered the
TU/e Sports Center. “I really
enjoyed ice skating for example.”
After a welcome by Mr. Jo van
Ham, on behalf of the TU/e board
of directors, two workshops are
held. The first is one on
Networking by Marijke Schobben and Mariëtte van den Heuvel
from Euflex, an organization
which delivers employment
services for TU/e. Schobben:
“Employees of TU/e are welcome
to ask us for career advice.”
Schobben talks about networking and how it can be used.
“In the Netherlands almost
seventy percent of the jobs
available are not being advertised, and that is also our experience at Euflex; regularly we
have vacancies which are not
advertised for whatever reason in
public. Networking can be a way
to find a job or to orient yourself
to what you would like to do.”

Networking
Van den Heuvel advises the participants of the partner day ‘to start
a networking campaign today’.
All participants present themselves in smaller groups and soon
e-mail-addresses,
telephone
numbers, useful tips and websites for finding a job are
exchanged. Vineeta Shetty, who
is from India and has been in
Eindhoven for two and a half
years now, would like to find a
temporary job, now her daughter
is at school all day. “But that’s not
easy to find, especially when

you’re not fluent in Dutch.”
Lien Phan Tran Duc from
Vietnam decided to study
Business Administration at
Tilburg University, since she
didn’t find a job in her own field
as a designer. Wiyasti still has
hopes of finding one. “And If I
don’t succeed, I am planning to
do a second Master in Social
Psychology in Tilburg.”

Culture
At the other workshop on Dutch
culture Van Hoorn and Ivan
Oliveira from Brazil receive a lot
of laughter and signs of recognition. Oliveira, who has been in
the Netherlands for five months
now, describes his experiences
here and gives examples of remarkable behavior he has encountered so far. For example of
the elderly man who showed him
every shop at the ‘Woenselse
Markt’ and the shopkeeper who
advised him to go somewhere
else to buy shoes at a better
price.”
In the afternoon the program is
continued by a guided tour at the
Sports Center or the city centre.
Some of the participants have
just arrived in Eindhoven, others
are quite familiar already. Erica
Speglich from Brazil has been in
Eindhoven for almost a year now.
“I’m in love with the Van Abbe
Museum”, she says. She even
bought a museum card, to visit
the museum for free at other
times than Thursday evenings.
She also found some Surinam
shops for example at the
‘Woenselse Markt’ where she can
find food to her Brazilian taste.
“We changed from barbecuing to

Friendship in the Bunker

Photo: Bart van Overbeeke

holding picnics, she says laughingly, “but luckily at the space
boxes great barbecues are organized still. And we bike a lot in
the weekends. With several families we have bought different
bike roadmaps from the tourist
shop and we exchange them.”

Evaluation
“It’s good to see everyone talk to
each other busily on this first
University. Michiel van der Stelt
is a PhD student of the Department of Chemical Engineering
and Chemistry at TU/e.

Cookies

What does friendship mean to
you? Is friendship different in
different cultures? Do you have
many friends? And is it different to make friends here, compared to your home country?
These were some questions
put by Andrey Dvortsov at the
final social event of 4u2 of this
semester organized last Friday
at the Bunker.

4U2 organizes events for international students and PhD
students in Eindhoven. “We are a
Christian organization, but
anyone who is interested is
welcome to join. Our aim is to
show hospitality and welcome
people of different cultures and
backgrounds to the Netherlands
and have fellowship together”,
says Froukje de Hoop, from IFES,

a Christian student organization.
She organized this event together
with Andrey Dvortsov, Bin Yang
and Michiel van der Stelt.
Dvortsov is from Ukraine and
started working at Philips after
finishing his Master’s degree in
Operations Management and
Logistics at TU/e in August 2008.
Bin Yang, from China, works at
IFES and studied at Tilburg

“On some occasions we have up
to twelve guests and on others
fewer people show up”, says De
Hoop. This evening two people
joined for coffee, tea, cookies and
a discussion on friendship. As an
introduction Dvortsov showed
some YouTube-material having
to do with friendship. The tune of
the television series ‘Friends’
makes Nicolas George laugh. “I
watched all episodes.” George is
from India, studied Mechanical
Engineering in the UK and works
at a company in Nuenen which
designs small gas turbines. He
states that being friends has to do
with having no expectations. Yi
Zhang, who just started her PhD
in Chemistry on sustainable
fuels at TU/e, says that in China
you call people friends who are
really intimate friends, but also
what you would call ‘contacts’
here. So people who can help you
with something or whom you can
help. She also stresses the importance of having dinner in all of
social life in China. To the
question ‘do you know that
person’, people could answer ‘I
don’t know him, I haven’t eaten
with him yet’.
Dvortsov states that the easiest
period to make friends is during
your study. George thinks this

partner day” says Van Hoorn, The
participants are asked to evaluate
this initiative and give suggestions for the next partner day.
Both Christine Harting form
Germany, who arrived in
Eindhoven three months ago,
and Rita Dulat-Paszke from
Poland, who has been here for
nine months already, do agree.
“It’s really enjoyable to meet
people on a day like this.”/

.

has to do with the fact that you do
not have any commitments yet.
“You can just have fun and meet
people.” And to the question if
you prefer a lot of friends or some
good friends, George replies that
in India “you form large groups,
simply because it’s more fun to
be together in a large group. But
within the group, only a few
people are really close to you.”

Shared interest
And is it easier to make friends
with other international people
in the Netherlands? Dvortsov
thinks it is. “Most of all because of
the shared interest. You are both
new, have the same problems,
can laugh at the Dutch together
and complain about the weather.”
Yi Zhang, who worked at Dow
Chemical in Terneuzen before,
says that she really had to adapt to
living in Terneuzen and meeting
other people there. She said it
made her braver. George adds
that “especially when you are new
you look for friends. And you
have to do something to meet
them. People don’t come to you
when you stay at home.”
The next meeting of 4U2 in the Bunker
will be held in August during the introduction. For more information contact
Froukje de Hoop at froukje@ifes.nl

The English Page is written by
Elke van der Putten, Wies van Kats
and Ingrid Magilsen. They can be
reached at engcursor@tue.nl.
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Kleisterlee stopt als voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU/e

‘Op naar de top van Europa’
Kleisterlee/Jim Heirbaut
Foto/Bart van Overbeeke
Gerard Kleisterlee, president/CEO van Philips, en alumnus
van de Technische Universiteit Eindhoven, stopt per 1 september als voorzitter van de Raad van Toezicht van de TU/e.
Een terugblik op de afgelopen acht jaar.
Hoe kijkt u terug op acht jaar
voorzitterschap van deze raad?
“Met veel genoegen. De TU/e is een
belangrijke innovatiemotor voor
Nederland, door het onderzoek dat
er plaatsvindt, de studenten die ze
aflevert, en -steeds meer- de
startende bedrijven die uit de universiteit voortkomen. Ik heb een
Raad van Toezicht mogen leiden,
die volgens mij een goed klankbord
kon zijn voor het bestuur van de
TU/e. Daarbij had ik veel aan mijn
ervaring bij Philips en het
Innovatieplatform.”

vaak niet van overheid of bedrijven
kunnen komen. Succesvolle
alumni zouden hierin een rol
kunnen spelen. Dit model wordt in
de Verenigde Staten meer gebruikt
dan in Europa. Hier zijn wij meer
gewend aan een overheid die alles
financiert. Dat geldt niet alleen voor
onderwijsinstellingen, maar ook
voor ziekenhuizen en culturele
instellingen. Die rol van financier
verschuift een beetje meer van de
overheid naar de samenleving. Dus
moet je groepen zien te vinden die
een band hebben met de instelling
en ook bereid zijn die te ondersteunen met een financiële bijdrage.

Wat voor ontwikkeling heeft de
TU/e in uw ogen de afgelopen acht
jaar doorgemaakt?
“Ik zie een sterkere aandacht voor
de kwaliteit van onderwijs en
onderzoek. Dat zie je terug in de
resultaten van de visitaties, waar
veel faculteiten goed uitkomen.
Maar ook bij een instituut als het
ICMS (Institute for Complex
Molecular Systems), waar een
aantal wetenschappers bij elkaar
zitten die in hun vakgebied wereldtop zijn. Alleen op die basis kun je
dat soort instituten opzetten, die als
een magneet werken voor onderzoek en onderwijs.
Wat zijn de afgelopen jaren belang rijke gesprekspunten geweest
tussen de Raad van Toezicht en het
College van Bestuur van de TU/e?
“De financiën zijn altijd een
belangrijk onderwerp van gesprek.
De TU/e werkt de laatste jaren met
een licht overschot op de begroting.
Meer hoeft dat niet te zijn, maar het
is wel één van de voorwaarden voor
de continuïteit van de instelling.
Een ander belangrijk onderwerp is
de 3TU-federatie. Daarmee gaat het
heel goed; de eerste, eenvoudige
stappen zijn gezet. Tot nu toe heeft
geen van de drie tu’s iets hoeven
inleveren. Wat mij betreft moeten
de tu’s nu ook de volgende stap
durven zetten: de onderwerpen
verdelen op basis van ieders
bestaande sterktes. Idealiter zou
elke tu moeten uitblinken in een
aantal onderling afgesproken
gebieden, met als doel: de top in
Europa.
Wat vindt u van het imago dat de TU/e
heeft in Nederland?
Lachend: “Dat vraag je eigenlijk aan de
verkeerde. Ik ben natuurlijk bevooroordeeld.” En dan serieus: “De reputatie van
de TU/e is op onderwerpen erg goed.
Vooral in de wetenschappelijke wereld is
vaak wel bekend dat je een goede universiteit bent. Maar de reputatie bij de
buitenwereld kan nog een stuk beter. Het
is erg belangrijk dat je goed bekend bent
bij het brede publiek, bij de mensen die
het keuzeproces van jongeren beïnvloeden. Ook rankings zijn daarbij belangrijk.
Je moet zorgen dat je in verschillende
benchmark-lijstjes goed vertegenwoordigd bent.”

Zijn er in uw ogen ook onderzoeks gebieden die de TU/e beter zou
kunnen overlaten aan een van de
twee andere federatiegenoten?
“Hier en daar is dat al gebeurd. Zo
is bijvoorbeeld het onderzoek naar
sterkstroom en de technische
kanten van hoogspanningsnetwerken gebundeld aan de TU Delft.
Die bleek daarvoor beter toegerust
te zijn. Voor eventuele andere
gebieden zijn de drie tu’s dat nu
onderling aan het afstemmen. De
drie rectoren brengen alle drie de
sterke punten van hun instelling
naar voren.”
Zou een nog hechter samengaan
van de 3 tu’s, bijvoorbeeld door een
fusie, in de toekomst wenselijk
zijn?
“Dat hangt altijd af van het nuttige
effect. Je moet zoiets alleen doen
wanneer dat je gezamenlijk sterker
maakt op de wereldmarkt van
onderzoek en onderwijs.”

Wat vindt u van enkele speerpunten die
de TU/e nu kiest, zoals duurzame
energie, licht en complexe moleculaire
systemen?
“Het is heel goed dat je een duidelijke
keuze maakt waar je als universiteit voor
gaat. Dat doe je enerzijds op basis van bestaande sterktes van de universiteit en anderzijds daar waar je nog kansen ziet. In
de lichtstad Eindhoven, met de grootste
lichtfirma van de wereld op een
steenworp afstand, ligt het voor de hand
dat de TU/e het onderzoek op lichtgebied
bundelt. Dan moet je een topinstituut op
dit gebied van de grond kunnen krijgen.
Op het gebied van energieonderzoek
probeert de TU/e binnen het European
Institute of Innovation and Technology
(EIT) een belangrijke rol te spelen. En een

instituut als het ICMS (Institute for
Complex Molecular Systems) hoort zeker
thuis op de TU/e, omdat daarvan verschillende mensen tot de wereldtop behoren.”
U bent zelf alumnus van TU/e. Wat vindt
u van het alumnibeleid van de univer siteit?
“Acht jaar geleden was er nauwelijks
beleid richting de alumni. Dat is nu veel
beter. Er zitten nu mensen die zich uitsluitend op alumni richten. Wie zijn zij;
wat hebben ze bereikt; hoe kunnen we ze
aanspreken en hoe kunnen we ze bij de
universiteit betrekken? Dat is erg belangrijk en begint nu op gang te komen.
We zien in Europa de situatie aankomen
dat je extra middelen nodig hebt om uit te
blinken als universiteit. Middelen die

Zou de TU/e de komende jaren
moeten streven naar een aan zienlijke groei qua instroom en
extra opleidingen? Twee pro minente hoogleraren, Bert Meijer
en Maarten Steinbuch, zijn daar
een fervent voorstander van.
“Groei, daar zijn wel allemaal wel
voor. Maar je moet dan wel kunnen
aangeven waar die groei vandaan
moet komen. Het goede nieuws is
dat we in Nederland de belangstelling onder kinderen voor
techniek weer wat hebben kunnen vergroten. Maar in het traditionele verzorgingsgebied van de universiteit (de provincies Zeeland, Noord-Brabant en
Limburg, red.) loopt de uitstroom uit de
middelbare scholen terug. De vraag is
dan ook: kun je het gebied uitbreiden dat
je met je onderwijs bedient?”
Wat zou over tien jaar de internationale
positie van de TU/e moeten zijn?
“De TU/e is dan op een aantal bewust
gekozen onderzoeksgebieden een toponderzoeksschool. Zowel het onderwijs
als het onderzoek hierin moet dan de
slimste en beste studenten uit het buitenland kunnen aantrekken.”/

.
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Fototentoonstelling IEC medewerkers

/Stuffed

Na het succes op de Dutch Design
Week en de Salone del Mobile in
Milaan, is ´Stuffed´ nu te zien in het
Milieu Educatie Centrum. ‘Stuffed’
is een initiatief van een groep van
jonge én gevestigde ontwerpers,
beeldend kunstenaars en onder nemers. Het MEC bezit een grote
collectie objecten, ooit begonnen
als een vogelcollectie en nu een
brede verzameling van meer dan
70.000 exemplaren. Dit natuurhis torische archief vormde de basis
van de tentoonstelling ‘Dutchness’
in Milaan. Dieren zijn het ver trekpunt èn onderdeel van de
tentoonstelling in deze reis door de
wereld van het prepareren van
dieren, huid, levende omgeving, de
schoonheid van leven en dood, ui terlijkheden en wetenschap. De
tentoonstelling duurt tot en met 30
juni. Zie ook www.mecehv.nl.

Omdat De Hal nog wel eens
negatief in het nieuws kwam
-het zou vies en te warm zijn
met een schimmelproblematiek- vond het
managementteam het tijd om
het gebouw eens wat op te
fleuren. Dat is nu gebeurd met
een expositie van medewerkers van het Informatie
Expertise Centrum, waar menig
amateur-fotograaf rondloopt
en waar het onderwerp fotografie meer dan eens ter
sprake komt.
De medewerkers werden in
maart benaderd en er kwamen
26 reacties binnen. Van twee
medewerkers bleek de foto een
te lage resolutie te hebben, die
konden niet geprint worden. De
mooiste foto’s van de 24 geselecteerden zijn te zien de gang op
vloer 0 en 1 en de gang tussen de
centrale leeszaal en de studiezaal. In totaal zijn er 71 foto’s op
de expositie te zien, in de categorieën architectuur, bloemen,
dieren, landschappen, nachtfotografie, panoramafoto’s,

Straatbeeld centrum Chicago, onder
de ‘Elevated Railway’ (oktober 2008).
Foto: Erik Geelen.

patronen, portretten, reisfotografie, stedelijk landschap en
urban. Per categorie zijn de foto’s

opgehangen in diverse ruimtes
van Dienst IEC in De Hal, waar
iedereen een kijkje kan nemen.

In de nieuwe aanbouw van de
Centrale Leeszaal hangt de
categorie Portret. /

.

Onalledaagse beelden uit Antarctica
Filmer Werner Herzog trok naar
Antartica. Het leverde
‘Encounters at the end of the
world’ op. Een bijzondere
galerij van zonderlinge figuren
aan de rand van de wereld.
Bij veel natuurdocumentaires
zwijmel je weg als toeschouwer
bij al het schoons dat de natuur
te bieden heeft en -zeker sinds
‘An unconvenient truth’ van Al
Gore- verloren dreigt te gaan.
Die insteek is niets voor de
eigenzinnige en onafhankelijke
Duitse filmer Werner Herzog.
Niet dat hij zich niet betrokken
voelt, integendeel maar romantische mooie plaatjes interesseren hem minder, wel de weerbarstigheid van de natuur en
eigenzinnige mensen. Zo ook in
zijn nieuwste filmdocumentaire
‘Encounters at the end of the
world’, die vanaf 2 juli bij Plaza
Futura draait.
Daarvoor trok Herzog (1942)
naar het zuidelijkste bewoonde
puntje van Antarctica, het Ross
ijsplateau, naar het stadje
McMundo. Het is één van de 27
onderzoeksstations die zich daar
bevinden. Een welstandscommissie is er onbekend, Herzog
vindt er uitgewoonde barakken
en vreemd gevormde onderzoekscentra. Maar ook een bowlingbaan, een softijsmachine,
yoga-instructeurs, een geldautomaat en airconditioning.
Zonder veel moeite vond hij ook
een aantal vulkanologen,
biologen en natuurkundigen die
in zijn documentaire figureren.
Waarbij het begrip documentaire overigens niet hetzelfde is
als registratie, want Herzog
manipuleert de kijker waar het
hem uitkomt. Zoals bij de
duikers die -zonder hulplijn- in
een pas gemaakte sluis in het
metersdikke ijs springen. Ze
zwemmen in eindeloze tunnels,
zeventig graden onder nul,
onder het poolijs. Aan het eind
van één daarvan staat een heiligdom. Hoe dat daar terecht
kwam, vertelt Herzog niet, dat is

hem te saai; liever maakt hij er
een sciencefictionachtige
fantasie van. Die ondersteunt hij
door liederen van Russischorthodoxe kerkkoren er onder te
zetten, die ervoor zorgen alsof je
in een droom een Russische
kathedraal binnenstapt.
Met zijn lijzige voice-over
typeert hij de bewoners als ‘filosoof/vorkheftruckchauffeur’ of
‘filmmaker/kok’. Tot zijn hoofdpersonen horen onder meer de
celbioloog die zoekt naar zeemonsters. Volgens hem hebben
deze 400 miljoen jaar geleden
de eerste dieren naar het vasteland gejaagd. In zijn vrijetijd
draait hij voor zijn collega’s
graag jaren vijftig ‘doem-sciencefictions’ als ‘Them’. Dan is er
jonge linguïst die zich afvraagt
wat hij eigenlijk doet op een continent zonder taalgeschiedenis
en dus maar een groentekas is
begonnen. Een ander is de op en
top Britse vulkanoloog die de
3794 meter hoge (actieve) vulkaan Mount Erebus beklimt,
gekleed in een tweedjasje en
sjaal omdat zijn landgenoten die
in soortgelijke kleding de Zuidpool wilden bereiken.

Tragedie
De eerste pinguïn, dus toch
aanwezig in de film, betreedt pas
halverwege de film het beeldscherm. Herzog daarover in een

interview met de Filmkrant: “Ik
ontmoette een man die al vijfentwintig jaar pinguïns observeert
en zijn interesse in mensen
volledig is kwijtgeraakt. Ik legde
hem de ongewone vraag voor of
er zoiets bestaat als waanzin
onder pinguïns. En ja hoor.
Soms raakt zo’n beestje gedesoriënteerd en verliest de groep
uit het oog. Dan zet hij koers
richting het binnenste van het
continent, een zekere dood tegemoet. Een vreemde, pakkende
tragedie, die ik letterlijk probeerde vast te leggen toen ik zo’n
gehersenspoelde pinguïn
voor de camera kreeg.
Het is natuurlijk helemaal niet in lijn met
March of the
pinguins’. Die
documentaire
vertelt de Walt
Disney-variant van
het pinguïnbestaan.”
En dat doet
Herzog nooit,
zijn films worden
bevolkt door eenlingen, mensen
met een droom,
of zijn het obsessies?

Zoals de rubberplanter in
‘Fitzcaraldo’ (1982) die een boot
over de bergen van de Andes laat
slepen, alleen met touwen en
menskracht. De film ‘Auch
Zwerge haben klein angefangen’
speelt zich af in een commune
van dwergen; ‘Aguirre’ uit 1972
vertelt het verhaal van een
Spaanse conquistador die
langzaam gek wordt in het
Amazone-oerwoud. Hij volgde
een Britse ontwerper in zijn
pogingen met een zeppelin over
het regenwoud te zweven (‘The
white diamond’, 2004) en kreeg
de homevideo’s van de in Alaska
verblijvende berenactivist
Timothy Treadwell, die fulmineert tegen het dierenleed
voordat een uitgehongerde
grizzlybeer hem oppeuzelt
(‘Grizzly Man’; 2005).
Herzog over al die vreemde
hoofdpersonen: “Het klinkt misschien vreemd, maar ik zoek ze
niet op, ze lopen mij tegen het
lijf. Ze klimmen door het raam,
kruipen onder de voordeur door,
dalen af door de schoorsteen.
Het zijn onuitgenodigde gasten
die ineens mijn huis bevolken.
Maar ik bepaal wie ik eruit gooi
en wie niet en door welk
raam.”/

.

/Zabriskie Point

Plaza Futura presenteert een retro spectief van Michelangelo
Antonioni (1912 – 2007), een van de
belangrijkste Italiaanse filmers, zij
het niet de meest toegankelijke.
Zijn bekendste film is ´Blow up´,
die op 5 juli te zien is. Centrale
thema van Antonioni is het onver mogen tot communicatie en de on mogelijke liefde. Een van de
bekendste, en net als ‘Blow Up’
goed te volgen films, is ‘Zabriskie
Point (1970 )‘. Rond 1968, ten tijde
van de grote studentendemon straties, wordt een politieman
gedood. Student Frechette heeft
een revolver getrokken, maar niet
geschoten. Als hij wordt verdacht,
vlucht hij met een vliegtuigje de
woestijn in. Bij elke film in dit
retrospectief dat nog tot eind juli
loopt, verzorgt Italiëkenner, cine fiel én gepensioneerd docent Nol
van der Loop een korte inleiding.
Woensdag 1 juli, 19.30 uur.

/De Goedbloedmachine

Toneelvereniging BASTA!, ooit
ontstaan uit toen leden van Doppio
daar te oud werden, speelt ‘Naar
Goedbloed’ van theaterschrijver en
regisseur Peer Wittenbols. Witten bols houdt ervan om bloedserieuze
onderwerpen met een droog-sar castische humor te behandelen,
Dat levert komische, maar ook
wrange beelden en voorstellingen
op. Basta speelt er zo een. Goed bloed is een reclamebureau, een
flitsende machine die optimaal
werkt, maar zonder plaats voor
‘persoonlijke besognes’. Men
werkt met een stalen gezicht en
met een vlijmscherpe lijn tussen
werk en privé. Daar gaat het dus
mis als Jasmijn, één van de direc trices, onthult de poster onthult
voor de campagne voor Kids
Soldiers. Niet met een echt kind soldaatje, maar met een model letje. Nog te zien op donderdag 25
juni, 20.30 uur Plaza Futura.

/‘De Jaren 20’

Studententoneelvereniging Doppio
speelt in een regie van Teun Jonas
het stuk ‘De Jaren 20’. Het thema is
keuzes maken: eigen keuzes
maken, keuzes laten maken? ‘Deze
worsteling is een fysiek televisie avondje in het theater: geen
verhaal van a tot z, maar een avond
lekker zappen’ belooft de folder.
Vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag
28 juni; 20.30 uur, Plaza Futura.
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Zonder slip op de middenstip

Giraffen tekenen voor een weddenschap
De Noor Ole Helland wil
voor 2011 één miljoen
handgetekende giraffen
verzamelen. Ole krijgt
aan de TU/e steun van
Adriaan van den Bruinhorst, student Scheikundige Technologie, die
een taart in de strijd
gooit. “Gewoon omdat
het leuk is”, vertelt hij.
En het is natuurlijk
welkome afleiding
tijdens de tentamens.

Foto:Bart van Overbeeke

Hockeyen in Schotse
kilts, verkleed in dierenpakken, hockeyers die
zich uitdossen als tennissers. Carnaval leek al
vroeg begonnen tijdens
het hockeytoernooi
‘Zonder slip op de middenstip’, dat de Eindhovense Studenten
Hockey Vereniging Don
Quishoot afgelopen
weekend op het TU/eterrein hield. Volgens
toernooivoorzitter Vera
Kapell duiken teams bij
toernooien wel vaker in
de verkleedkist.
De mannen van Heren 1
van Don Quishoot die
gekleed waren in Schotse
kilts, hebben het toernooimotto ‘zonder slip op
de middenstip’ waarschijnlijk niet tot op de

letter nageleefd. “Volgens
mij hadden ze er wel iets
onder aan”, lacht toernooivoorzitster Kapell. “Maar
zeker weten doe ik het niet.
Ik heb het niet gecheckt.”
Afgelopen weekend waren
er zo’n 270 studenten naar
Eindhoven gekomen voor
het toernooi. Verdeeld over
acht herenteams en elf
vrouwenteams speelden
zij afwisselend beachhockey en ‘gewoon’ hockey
en waren ze actief op een
stormbaan.
Overigens lukte het de
meeste deelnemers niet
om zich het hele weekend
actief op te stellen. Kapell:
“We hebben zowel vrijdagals zaterdagnacht gefeest.
De meeste deelnemers
hadden het ’s ochtends
zwaar. De scrambled eggs
die we voor ze hebben

gemaakt, hebben wel wat
geholpen.”
Heren 2 van Don Quishoot
werd
uitgeroepen
tot
‘meest gezellige team’ van
het toernooi. Kapell kreeg
zelf nog een prijs voor haar
verdiensten voor de organisatie. Een herenteam uit
Sint-Oedenrode zette de
beste prestaties neer. Het
team De Assepoesters van
Don Quishoot ging met de
eerste prijs bij de vrouwen
aan de haal. De uitslag was
echter
niet
helemaal
duidelijk. Kapell: “Zondagmiddag waren al veel
teams weg. Niet iedereen
had de uitslagen goed
doorgegeven. De Assepoesters hadden wel alle
wedstrijden
gewonnen,
dus volgens ons zijn ze
terecht
tot
winnaar
uitgeroepen.”/

Op de site www.onemil
liongiraffes.com is de Noor
Ole Helland een weddenschap met zijn vriend
Jørgen begonnen. Helland
beweert voor 2011 één
miljoen
handgetekende
giraffen op zijn website te
kunnen
verzamelen.
Reden? “Let’s show Jørgen
how amazing the internet
is”, aldus Helland op zijn
website.
Vier studenten Scheikundige Technologie schaarden zich achter de actie. Op
dit moment is vooral Van
den Bruinhorst er nog

Verdubbelen

Dan zal er vast ook wel
ergens een bakker zijn die
wat taarten wil doneren en
stromen de inzendingen
vast ook binnen,” stelt van
den Bruinhorst. Ole is blij
met de hulp. Hij is in
Noorwegen al op de tv en
radio geweest, waarbij hij
vermeldde dat hij hulp
kreeg uit Eindhoven. Van
den Bruinhorst heeft nu
zo’n 75 tekeningen binnen.
Een streven heeft hij niet
echt. “In elk geval de 2727
inzendingen van nu verdubbelen.”
Nederland
staat nu op de tweede plek
qua aantal inzendingen.
Wil je Ole ook steunen en
meedingen naar de taart,
upload je tekening dan op
de eerder genoemde site
o.v.v. CAKE_(jouw naam).
Je ontvangt een bevestiging, stuur deze door
naar isthatmygiraffeonthat
cake@gmail.com./

“Ik hoop door deze actie
bijvoorbeeld het Jeugdjournaal te halen en
daarmee interessant te
worden voor sponsoren.

Voor meer informatie; isthatmy
giraffe.hyves.nl.
(www.shift040.nl/Cursor)

actief mee bezig. De vier
vonden het “een prachtige
‘onzin-weddenschap’, die
natuurlijk
hartstikke
welkom is tijdens de tentamenperiode.” Eén van
hen zag de weddenschap
op een cartoonsite staan.
“Om de weddenschap van
Helland te laten slagen
moeten er 73 giraffes per
uur binnenkomen. Of dit
haalbaar is, weet ik ook
niet”, zegt Van den
Bruinhorst. “Het mooiste
is natuurlijk dat de
studentenwereld
ermee
aan de haal gaat, net als
basisschoolkinderen. Als
deze twee groepen een
beetje zin krijgen, stromen
de inzendingen vanzelf
binnen.” In september
geeft hij een taart weg met
de giraffe van de winnaar
erop.

.

Quadrivium bedekt Auditorium
met een mantel der liefde

.

Bedrijfskundestudenten voor
onderzoek maand naar China
Twintig masterstudenten
Technische Bedrijfskunde vertrekken 29 juni
voor een maand naar
China om onderzoek te
doen naar duurzaam
ondernemen in het
Aziatische land. De door
studievereniging
Industria georganiseerde
reis moet leiden tot de
uitgave van vier boekjes
over het onderwerp die
het Innovation Lab gaat
uitgeven. Hoogleraar
Ondernemerschap dr. Leo
Verhoef en docent dr.
Allard Kastelein begeleiden de studenten.
De studenten beginnen
hun reis in Peking en
trekken langs de oostkust
van
China
richting
Hongkong. Tijdens de trip
bezoeken zij universiteiten, Nederlandse en
Chinese bedrijven en
nemen zij interviews af. De
studenten inventariseren
in groepjes van vijf hoe het
Chinese bedrijfsleven op
het thema duurzaamheid
inspeelt en wat dat voor de
relatie met Nederlandse
bedrijven betekent. Daarbij wordt ook nadrukkelijk
gekeken naar manieren

waarop
Nederlandse
bedrijven duurzaam kunnen ondernemen in het
land.

Continuïteit

Industria heeft China
gekozen omdat het een
lagelonenland is en er veel
milieuwinst te behalen
valt. “Veel Nederlandse
bedrijven hebben hun productie in China lopen
omdat het daar goedkoop
is. Dat brengt met zich mee
dat ze het daar ook niet zo
nauw nemen met het
milieu”, aldus Jeroen
Hoeks, een van organisatoren. Hoogleraar Verhoef
vindt de keuze voor China
zeer interessant. “De veranderingen zijn daar op dit
moment het grootst. Het
land is een economische
grootmacht. En in China
zijn de beste mogelijkheden om wendingen te
geven aan zaken. Het is
natuurlijk wel de vraag of
we met dit onderzoek het
onderste uit de kan
kunnen halen. China is
een gesloten land en je
weet niet of we de juiste
bedrijven hebben uitgezocht. Al lopen de contacten wel via Nederlandse
bedrijven die bij het Inno-

Volgens Verhoef is de
huidige crisis een cruciaal
moment in het denken
over
ondernemerschap.
“Bedrijven
worden
gedwongen zich te herstructureren. De vraag is of
Chinese bedrijven doorgaan
met
goedkope
productie en kortetermijndenken, of dat ze oog
hebben voor meer continuïteit. De economie van
het land is lang gebaseerd
op goedkope export naar
het Westen. Dat kan in
deze tijd catastrofaal uitpakken. Maar je ziet dat
China nu ook investeert in
de eigen economie.”
De bevindingen van de studenten worden tijdens een
symposium op de TU/e in
november gepresenteerd.
Op
de
bijeenkomst
spreken onder meer TU/edocenten en mensen uit
het bedrijfsleven. De TU/e
brengt vanaf dan elke
maand een van de boekjes
uit. Het onderzoek en het
symposium maken deel uit
van
het
studieprogramma./

vation Lab zijn aangesloten.”

.

Met het leidend thema
‘De klank der liefde’
vulden een kleine
honderd leden van het
Eindhovense Studenten
Muziekgezelschap
Quadrivium afgelopen
zaterdag het Auditorium
met ‘liefdevolle’ muziek.
Het jaarlijkse zomerconcert trok dit keer zo’n
tweehonderd bezoekers,
aldus voorzitter Michaël
Ypma.
Blokfluitensemble
Sambuca,
kamerorkest
Ensuite, gemengd koor

Vokollage en harmonieorkest Auletes verzorgden
een deel van het concert.
Ze speelden onder meer
stukken uit de Midzomernachtsdroom van Mendelssohn en de Candide Suite
van Bernstein.
De bossen rozen die
tijdens de uitvoering aan
weerszijden
van
het
podium stonden, werden
verdeeld over de muzikanten. “Voor hun prestaties en vanwege het
thema liefde”, licht Ypma
toe. Volgens Ypma waren
de reacties erg positief.

“Zelfs mensen die ik
helemaal niet kende,
kwamen naar me toe om te
complimenteren over het
optreden.”
Quadrivium is al weer
volop bezig voor de
volgende activiteit, de
‘Zingen in de Zomer
Outdoor’ op 12 juli. De
muzikale studenten zijn
dan te zien en te horen in
Eindhoven, waar ze op nog
te bepalen locaties liederen
zingen die ze een paar
dagen daarvoor hebben ingestudeerd.
Foto:Peter Spijker

En hoe is het in…?

Cursor zoekt
studenten op
buitenlandstage

Zit jij na augustus ergens in het buitenland en vind je het
leuk iets over je ervaringen te vertellen? Laat dit ons dan
weten via cursor@tue.nl.We plaatsen jouw verhaal met je
foto dan in de rubriek En hoe is het in…? We sturen je de
specificaties door, maar over het algemeen geldt dat het
artikel ongeveer 350 woorden mag zijn en dat we graag een
foto van je stageplek plaatsen. Ga je zelf niet, maar ken je
wel iemand die vertrekt, dan horen we dat natuurlijk ook
graag.
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Nayadetoernooi
‘overweldigend succes’

Studenten voor
UniPartners naar Kosovo
Studentenadviesbureau
UniPartners, waarvan
ook op de TU/e-campus
een vestiging zit, gaat
van 16 tot en met 19 juli
met partnerorganisaties
naar een mondiale
bijeenkomst in de stad
Pristina in Kosovo. In
totaal gaan zeven TU/estudenten van de lokale
vestiging en drie TU/estudenten van het landelijk bestuur naar de
zogeheten Summer Jade
Meeting.

Bijna achthonderd deelnemers uit zo’n tachtig
studententeams die er
zaterdagnacht 6600 consumpties doorheen jasten
tijdens het ‘toppers’-feest
van Demos. En waterpoloërs uit Manchester die
hun hele lichaam paars
hadden geschilderd. Als
we de enthousiaste Guido
Lange, secretaris van de
zeskoppige toernooicommissie, mogen geloven
was het Nayadetoernooi
afgelopen weekend een
‘overweldigend
succes’.
“Dat kwam natuurlijk ook

door het mooie weer. Alles
werkte gewoon, op vrijdag
was het al gezellig.”
Er werd ook nog aan waterpolo
gedaan:
de
winnaars van de drie damespoules en zes herenpoules
gingen
op
zondag met een prijs naar
huis. Een van de winnaars
was
het
Nayadeteam
Heren 2, waar Lange ook
nog een paar potjes in meespeelde. Maar de gezelligheid was toch het belangrijkste.
Op
de
vrijdagborrel, toen nog
lang niet iedereen er was,

gingen binnen een paar
uur negen fusten bier leeg.
Het zaterdagfeest van
Demos
met
de
Eindhovense
band
Midnight Run was pas om
zes uur ’s ochtends afgelopen. En op zondag
werd het toernooi ter verhoging van de feestvreugde aan elkaar gepraat
door DJ Kees. “Er was ook
nog een prijs voor de
mooiste teamnaam, maar
die hebben we maar onder
alle teams verdeeld omdat
we alle namen mooi
vonden.”/

.

De aanwezigen bij de bijeenkomst
in
Kosovo
komen uit vijftien landen
en zijn allemaal lid van
Jade, een organisatie waar
zo’n twintigduizend studenten zich bij aangesloten hebben. Het doel is
om studenten praktijkervaring in ondernemer-

schap te laten opdoen bij
bedrijven. Jaarlijks komen
de leden bijeen in een
bepaald land. In 2006 was
dat nog in Eindhoven. In
Kosovo praten ruim tweehonderd deelnemers over
het thema ‘Duurzame
ontwikkeling in de 21e
eeuw’. Niels Stoker, student Technische Bedrijfskunde aan de TU/e en voorzitter van UniPartners
Nederland, ziet de bestemming wel zitten. “Vorig
jaar ging het bestuur naar
Porto en volgend jaar staat
Rio op de planning.
Wellicht zijn dat tropische
bestemmingen die meer
aanspreken, maar Kosovo
is een locatie waar je
normaal gesproken niet
snel meer terecht zult
komen.”
Zie
ook:
http://sjm09.com./

.

Het bijna slimste jongetje van de
klas gaat naar Delft

De Technische Universiteit Delft mag zich in de handen
wrijven met de komst van de scholier Jan-Harm Betting.
De Zeeuwse gymnasiast deed in negentien vakken eindexamen. Betting haalde gemiddeld een negen voor zijn
negentien centrale examens. Voor wiskunde kreeg hij zelfs
een tien. De 18-jarige scholier gaat in Delft werktuigbouwkunde studeren. Toch blijkt er in Nijmegen een nog
slimmer jongetje te zijn: gymnasiast Daniël Verschuren
slaagde cum laude voor 22 vakken. Verschuren is echter
verloren voor de Nederlandse academische wereld. Hij
begint in september met een studie natuurkunde aan de
Oxford University.

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:
Joost van Heijst (derdejaars Technische Natuurkunde) en Davy van der Vaart (vijfdejaars Scheikundige Technologie). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer
en geven commentaar.

Fieke ‘t Hoen is eerstejaars
studente Technische
Innovatiewetenschappen.
Ze is 19 jaar oud en komt
oorspronkelijk uit Arnhem.
Ze is actief lid bij de
studievereniging Inter mate en ze is nu druk bezig
met het organiseren van de
Intro. Als Fieke tijd heeft
gaat ze graag stoepkrijten.
Ze heeft altijd chips in
huis, want daar houdt ze
heel erg van. Als je bij haar
gaat eten, kan het zomaar
zijn dat er een heerlijk
gerecht met chips op tafel
komt. Verder heeft ze altijd
haar fiets bij zich, die ene
met al die voetbalplaatjes
in het voorwiel. Hierop
gaat ze deze zomer zelfs
naar Parijs fietsen!

Joost denkt dat hier een
meisje woont; de tas op het
bureau en het dekbed wijzen
hier op. Bovendien zou een
jongen nooit een poster op hangen met de tekst: ‘Ons
mam krijgt er stijve tepels
van’. Tenminste ik niet,
voegt hij daar aan toe. Er
liggen veel boeken in de
kamer dus het zal geen
eerste- of tweedejaars zijn.
Joost heeft geen idee welke
studie het kan zijn. Hij denkt
in ieder geval geen
Bouwkunde, dus gokt hij
maar op Technische
Bedrijfskunde. Deze meid

houdt van schaatsen, die
liggen namelijk boven op de
kast. Ze zal dus lid zijn van
schaatsvereniging ISIS. Haar
hobby is verder dobbelen;
als je een beker versiert met
de tekst ‘sexy dobbel stenen’, dan zal daar je in teresse liggen. Haar musthave-item is Labello; die
staat natuurlijk niet op de
foto omdat die in haar
broekzak zit. Of misschien
toch stoepkrijt; op slechts
één van de twee foto’s staat
de doos op de schouw, dus
zal ze tijdens de fotosessie
aan het krijten zijn geweest.

Het eerste wat Davy opvalt,
is de schijnbare gok verslaving, gezien de
kaarten en dobbelstenen op
de schoorsteenmantel. Aan
het dekbed en de tas op het
bureau is te zien dat deze
kamer van een vrouw is. Het
is echter niet heel vrouwe lijke ingericht en de schouw
eruit ziet alsof deze ieder
moment uit elkaar vallen.
Davy denkt daarom dat het
hier gaat om een eerste- of
tweedejaars student. De
studie is echter een groot
raadsel voor hem, maar
gezien het gebrek aan

creatieve uitspattingen
denkt hij aan Technische
Innovatiewetenschappen. Ze
is wel een sportief persoon,
gezien de skates op de kast.
Ze zal echter geen actief
verenigingsleven hebben.
Haar must-have-item is een
stok kaarten. Ook zal ze
altijd flessen frisdrank in
huis moeten hebben. Davy
vraagt zich nog af wat het
stoepkrijt op de schoor steenmantel doet. Misschien
gebruikt ze dat om af en toe
het Limbopad vol te stoep krijten?

Veteranendag
Eindelijk vrij!
Zaterdagmiddag, ergens
in de zomer van 2008,
Roermond. Hoe ik er
verzeild raakte, is me nu al
niet meer duidelijk. Dat ik
er zo snel mogelijk weg
wilde, staat me nog wel
duidelijk voor de geest. Na
de eerste de beste trein
ingedoken te zijn die
Eindhoven aangaf, word ik
aangesproken door de
conducteur. “Ze worden
wel steeds jonger die
veteranen, maar blijf deze
keer maar zitten”. Een
afwezig “Ja, ja, inderdaad”
van mijn kant en ik kan
weer door aan mijn boek.
Waar heeft hij het over?,
vraag ik me nog even af.
Dit wordt echter al snel
duidelijk.
Vijf minuten later begint
de trein vol te stromen met
mannen en vrouwen van
gemiddeld 80+. De Indië
veteranendag is ten einde
gekomen en ik zit in de
speciale ‘veteranentrein’.
Verdere uitleg wordt
gegeven door een vrouw
die samen met haar man
mee is geweest. Haar man
had gediend in
Nederlands-Indië, bij
thuiskomst wachtte er
geen respect maar
onbegrip. Niet vereerd als
helden, maar uitgemaakt
voor moordenaars. Met
tranen in de ogen luistert
haar man mee naar het
verhaal van zijn vrouw. Net
voor Eindhoven wordt me
een gewetensvraag
gesteld. Of ik er wel eens
over had nagedacht, wat
veteranen hebben opgegeven voor mijn
vrijheid? Nooit expliciet,
moest ik op dat moment
aan mezelf bekennen.
Onlangs zag ik een aan kondiging op de tv voor bijkomen: Zaterdag 27
juni, de nationale
veteranendag. De 27ste,
ook het eind van de
tentamen periode.
Eindelijk weer twee
maanden vrij van colleges
en groepswerk. Eindelijk
vrij? Mede dankzij
veteranen, ‘ingezet in
dienst van de vrede’, mijn
hele leven al. Deze zater dag denk ik dan ook aan
wat zij voor mij hebben
gedaan, immers vrijheid is
ons grootste bezit. Een
mooi begin van twee
maanden vrij!
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde

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

Hoi-Ying Chan / 26 / technisch web
medewerker CEC
Wanneer: sinds 2008
Wat:
gedownload plaatje
Waarom: “Ik heb een zwak voor al ‘t schattige dat
uit Japan komt, bijvoorbeeld ‘Hello Kitty’ of
‘Puka’. Ik zag dit in Singapore toen ik eind 2007
daar was voor mijn buitenlandse semester
(TEMA, Technology & Policy). Ik zag ze in de
Japanse boekhandel daar waar ze allerlei schattige
dingetjes hadden en toen ik deze zag was ik
meteen verliefd. Het is ontworpen door SAN-X en
die komen elk half jaar met een nieuw concept en
nieuwe figuurtjes. Dit zijn ‘Mamegoma’, zeehondjes ter grootte van je handpalm die dol zijn
op sojabonen (red: die groene dingetjes). Ze
hebben er een hele merchandise-lijn van
(memo-blokjes,
knuffels), maar ik was te
laat met kopen en heb
een plastic mapje en
briefpapier weten te
bemachtigen. Het slaat
eigenlijk nergens op,
maar ik vind ’t schattig.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
Vijfhonderd jaar geleden werd Calvijn
geboren. Nog vijftienhonderd jaar
eerder werden Varus’ troepen door
Arminius verslagen in het Teutoburger
woud. Ik leg zo uit wat het verband is.
Wat vindt u trouwens van Calvijn?
Volgens onze minister-president was hij
‘een soort Obama’. Maar, waar Obama
de martelkamers van Guantanamo Bay
laat sluiten, liet Calvijn toe dat een
religieuze tegenstander werd doodgemarteld. Mijn afkeer van Calvijn stamt
uit de tijd dat ik zestien was. Bij oom Jan
op Texel las ik Stefan Zweigs ‘Castellio
gegen Calvin’. Zweig beschrijft met
hartstochtelijke afschuw hoe Servet met
instemming van Calvijn op een zacht
vuur werd gebraden: ‘Zijn hartverscheu-

rende kreten waren de hele nacht in heel
Genève te horen’.
Calvinisten waren vaak rabiaat antirooms: ‘Liever Turks dan paaps’. Ian
Paisley spreekt in 1999 van “an abomination of the world” en “the Church of
Rome is as rotten today as it was when
Martin Luther visited Rome centuries
ago”. Calvijn beschouwde zelfs de
Germaanse aanvoerder Hermann
(Arminius) van het Hermannsdenkmal
als een medestander. Calvijn bewonderde Hermann, omdat die, toen bijna
vijftienhonderd jaar geleden, de
Romeinen (lees: ‘Roomsen’) onder
Varus zo verpletterend had verslagen dat
keizer Augustus klaagde, “Varus, Varus,
geef mij mijn legioenen terug”.
Hermann, Calvinist avant la lettre!
De Nederlandse rooms-katholieken
hebben eeuwenlang gezucht onder het

calvinistische juk; hun kerken geconfisqueerd, hun missen en processies
verboden. Ze kregen pas in de
Napoleontische tijd sommige van hun
kerken terug. De Sint Jan in Den Bosch
kwam pas in 1816 weer in katholieke
handen. In een recent boek, Het
Vergeten Seizoen van Peter Delpeut, dat
in 1860 speelt, durft pastoor Peters uit
angst voor de calvinistische overheid
niet met een wit onderkleed over straat.
De volledige emancipatie van het katholieke volksdeel liet tot 1917 (volgens
sommigen tot 1960) op zich wachten.
Ik kan tamelijk neutraal verslag doen
van deze dingen. Mijn vader was van
gereformeerden huize, mijn moeder
kwam uit een katholiek gezin; ze gingen
samen naar de hervormde kerk. Ik ben
geboren in Tubbergen, in de schaduw
van het Schaepman-standbeeld, en

opgegroeid in Haaksbergen bij de Dr.
Ariënsstraat.
Maar, terug naar de Calvijn van
Balkenende. Zou onze MP wel eens met
de ogen van Paisley naar Maxime
Verhagen kijken, en ziet hij Wouter Bos
eigenlijk meer als een medestander dan
Maria van der Hoeven? En omgekeerd,
hoe kijken de katholieke politici naar de
calvinistische premier? Terwijl
Balkenende terugverlangt naar de calvinistische VOC-tijd, zijn de katholieken
hun geschiedenis vergeten. Of weten ze
nog van de martelaren van Gorkum, de
Beeldenstorm en de tijd van de schuilkerken?
Het CDA is eigenlijk een godswonder maar van welke God?

