Wederopbouw
in Pakistan/2

Racebaan voor
computergegevens/6

Tropisch
feestje/10

2 juli 2009 / jaargang 51

News in English for
international students
and staff members/8

Informatie- en opinieblad van de Technische Universiteit Eindhoven. Redactie telefoon 040-2472961 e-mail cursor@tue.nl

Plastic kunstspieren
uit printer in Nature
Onderzoekers van Polymeertechnologie (TU/e-faculteit
Scheikundige Technologie)
hebben plastic ‘kunstspieren’
gemaakt die bewegen onder
invloed van licht. De kunstspieren, die de vorm hebben
van flinterdunne flapjes van
nog geen millimeter lang, zijn
ontworpen om vloeistoffen
voort te stuwen op een ‘labon-a-chip’: een microchip om
bloed of speeksel mee te analyseren. Dat schrijven de
onderzoekers in een artikel in
Nature Materials dat zondag
28 juni online verscheen.

(de flapjes werden geprint met
een inkjetprinter) zeer kleine
bewegende componenten kunnen worden gemaakt die
reageren op licht. Door licht te
gebruiken voor de aansturing in
plaats van elektriciteit, zijn -dureelektrodes overbodig. De kunstspieren kunnen volgens Van
Oosten op termijn worden toegepast in allerlei MEMS
(MicroElectroMechanical Systems), zoals de genoemde lab-ona-chip. MEMS bevinden zich ook
in bijvoorbeeld airbags, cdspelers en mobiele telefoons.

Trilhaartjes
De publicatie is voortgekomen
uit het promotieonderzoek van
eerste auteur dr.ir. Casper van
Oosten, die afgelopen maart promoveerde. De andere twee
auteurs
zijn
dr.ir.
Cees
Bastiaansen (universitair docent
bij Polymeertechnologie en ook
verbonden aan de Londense
Queen Mary-universiteit) en
prof.dr. Dick Broer (werkzaam
bij Philips en deeltijdhoogleraar
Polymeertechnologie aan de
TU/e).
Bijzonder is vooral dat nu is aangetoond dat met relatief eenvoudige en goedkope technieken

De microflapjes bestaan uit twee
delen, die elk reageren op een
andere kleur licht. Door de
flapjes afwisselend met de twee
kleuren licht te beschijnen, kun
je ze een asymmetrische buigbeweging laten uitvoeren en zo
een vloeistof in beweging zetten.
De onderzoekers hebben zich
hierbij laten inspireren door
zogeheten trilhaartjes op de
binnenwand van onze luchtpijp:
die werken met vergelijkbare
bewegingen slijm naar buiten.
Ook gebruiken eencellige pantoffeldiertjes trilhaartjes om zich
door het water voort te
bewegen./

.

3TU.Federatie: niet
fuseren, wel uitbouwen
De drie TU’s gaan in federatief
verband verder met het uitbouwen van hun gezamenlijke
activiteiten en doen dat zoveel
mogelijk vanaf de werkvloer.
Dat staat in het ‘Ontwikkelingsplan 3TU.Federatie 20092012’, dat maandag 29 juni aan
bod kwam in de universiteitsraadvergadering.
De algemene strekking van het
plan is duidelijk: aan een fusie
tussen de drie TU’s wordt niet
gedacht en de gezamenlijke initiatieven waarmee men drie jaar
geleden startte, moeten verder
worden uitgebouwd. Op wetenschappelijk gebied moet dat
vanaf de werkvloer. Volgens Peter
van Dam, woordvoerder van het
College van Bestuur, vinden
wetenschappers elkaar ook
steeds beter. “We zagen het al bij
ict en zien het nu ook bij
wiskunde.”
Om de kwaliteit van het onderzoek te verbeteren, gaan de TU’s
een eigen kwaliteitszorgsysteem
invoeren. Dat betekent dat per
discipline om de drie jaar een

zogeheten ‘mid term review’
wordt uitgevoerd en eens in zes
jaar een externe visitatie. “Dat we
onderling eigen visitaties gaan
uitvoeren, is echt uniek”, zegt
Van Dam.
Over de financiële kant van de
samenwerking is minder zekerheid. De overheid heeft er al 56
miljoen voor toegezegd. Van
Dam: “Een groot deel daarvan is
bedoeld voor het opzetten van
onze vijf gezamenlijke Centers of
Excellence. Dat gaat langzamer
dan verwacht, dus hebben we het
geld daarvoor ook pas later
nodig.” Met ingang van dit jaar
zou nog eens twee miljoen extra
beschikbaar komen voor de
samenwerking, wat de komende
jaren kan oplopen naar een
bedrag van vijf miljoen. Volgens
Van Dam is over dit soort
afspraken en toezeggingen op dit
moment veel overleg met de
ministeries van OCW en EZ. “De
crisis werkt daarbij natuurlijk
niet echt mee, maar beide
partijen proberen creatief te zijn
en zoeken naar potjes om het te
financieren.”/

.

Eindelijk de lucht in
Zeven afgestudeerde masterstudenten Industrial
Design (ID) proberen al sinds oktober 2007 een
ballonvaart te maken. De activiteit was al acht keer
afgelast vanwege het weer, maar dinsdagavond 30
juni was het dan eindelijk zover. Het bestuur van de
faculteit had de vlucht cadeau gedaan, omdat de
zeven de eerste afgestudeerde masterstudenten bij
ID zijn.
Carlijn Compen, Bas Groenendaal, Rik Wesselink,
Thomas Visser, Pei-Yin Chao, Ruud Lemmens en
Robert van Dijk studeerden in de zomer van 2007 af
en mochten daarom dinsdagavond vanaf het Philips

van Lenneppark de lucht in. Dat ballonvaren erg
afhankelijk is van de weersomstandigheden, bleek
die avond ook maar weer eens. Na een uur zweven
door de lucht, moest er een landing worden gemaakt
in een middenberm op een provinciale weg in de
richting van het Belgische Achel. De ballon scheerde
over vrachtwagens, maar kwam uiteindelijk precies
op de goede plek terecht. Daarbij viel het doek ook
nog eens de goede kant op. Overigens wordt de
ballonvaart geen traditie; alleen de eerste zeven
masters kregen dit cadeau.
Foto: Bart van Overbeeke

Nieuwe digitale omgeving op TU/e-campus
Medewerkers en studenten van
de TU/e kunnen sinds kort
gebruikmaken van een nieuwe
Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO). Gebruiksgemak,
overzichtelijkheid, duurzaamheid en uitwisseling zijn
daarbij de sleutelwoorden.
De vier bekende systemen
(Studyweb, OWIS, VUBIS en
groupware zoals Exchange) die al
jaren aan de universiteit worden
gebruikt, zijn voortaan gekoppeld en via één website te bereiken. Het telkens in- of uitloggen

om informatie te zoeken in een
ander systeem is nu verleden tijd.
Ongeveer tweehonderd derdejaars studenten en medewerkers
hebben de DLWO de afgelopen
maanden getest en waren
enthousiast over het gemak en de
snelheid van het systeem, aldus
dr.ir. Ronald Waterham van
Dienst ICT. De echte vuurdoop
zal plaatsvinden aan het begin
van het nieuwe collegejaar als de
nieuwe website door alle eerstejaars op hun nieuwe laptop zal
worden bezocht.
De nieuwe DLWO maakt het in

Zomerstop en verhuizing Cursor

Je leest op dit moment de laatste Cursor die
verschijnt voor de zomervakantie. De redactie blijft
de komende weken in een iets kleinere bezetting in
bedrijf; het TU/e-nieuws verschijnt in die periode op
www.tue.nl/cursor. Vanaf komende week werken we
bovendien vanaf onze nieuwe stek; Cursor verhuist
dinsdag 7 juli naar de begane grond van het Laplacegebouw. De redactie zetelt rechts naast de hoofdingang (LG 0.40).
In de week van 17 augustus maakt Cursor vier dagen
lang een introkrant; het eerstvolgende reguliere
nummer van het blad verschijnt op donderdag
3 september.
De redactie wenst iedereen een prachtige zomer!

de toekomst ook mogelijk dat er
een directe uitwisseling ontstaat
met de andere twee TU’s in Delft
en Twente. Beide universiteiten
zijn erg enthousiast over het
Eindhovense model en gaan het
systeem ook gebruiken. Waterham sluit niet uit dat Eindhoven
zelfs leidend wordt bij de totstandkoming van een landelijke
universitaire DLWO./

.

De nieuwe DLWO is te vinden onder
http://onderwijs1.tue.nl/Nieuws/Pages
/Default.aspx.

TU/e-alumnus rector TU Delft

Prof.ir. Karel Luyben is met ingang van 1 januari
2010 benoemd als rector magnificus van de TU
Delft. Daarmee volgt hij prof.dr.ir. Jacob Fokkema
op. Luyben is een alumnus van de TU/e; hij studeerde er Scheikundige Technologie. Op dit
moment is hij decaan van de Delftse faculteit
Technische Natuurwetenschappen.
Volgens de Raad van Toezicht van de TU Delft is de
nieuwe rector magnificus vanwege zijn ruime
ervaring als wetenschapper, docent en bestuurder
geknipt ‘om de positie van de universiteit als
gerenommeerde internationale technische
universiteit met kracht uit te bouwen’.
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Alexander van Leersum
“Internationale samenwerking allang geen grijze-wollen-sokken-onderwerp meer”
Interview: Gerard Verhoogt
”Niet alleen het technische
product, ook de context heeft
mij altijd geïnteresseerd. Je
hebt altijd te maken met
sociale, economische én
culturele factoren. Als je daar
meer van weet, weet je beter
hoe je iets kunt laten slagen.”
Aan het woord is ir. Alexander
van Leersum, deze week afgestudeerd. In Kasjmir, Pakistan
onderzocht hij het wederopbouwprogramma daar. De aardbeving van 2005 maakte zo’n
drie miljoen mensen dakloos,
terwijl 73.000 mensen het
leven verloren.
Van Leersum (Amersfoort,
1982) had altijd al een brede,
internationale belangstelling en
dus koos hij voor een brede
studie: Technische Innovatiewetenschappen. In zijn master
concentreerde hij zich op ‘technology and policy’. Nadat hij al
eerder in Vietnam onderzoek
had gedaan, ging hij in 2008

naar Kasjmir. Hij kwam terecht
bij UN-HABITAT: een organisatie van de Verenigde Naties
die voor het genoemde wederopbouwprogramma technische
ondersteuning biedt aan de
Pakistaanse overheid. De student was uitgenodigd om het
succesvolle programma van de
Pakistaanse overheid te analyseren en onderzoek te doen naar
obstakels voor duurzaamheid.
“Vooraf was ik wel sceptisch over
de veiligheidssituatie, er gold
ook een negatief reisadvies.
Maar de media geven toch een
eenzijdig beeld van de situatie
daar. Dat het geen vakantieland
was, wist ik wel, maar het werd
afgeschilderd als een land vol
gevaren. Dat was het in Kasjmir
niet; wel een rustig gebied met
aardige mensen waar we open
ontvangen werden.”
Van Leersum benadrukt dat een
wederopbouwprogramma een
complexe zaak is, zeker in een
moeilijk bereikbaar gebied hoog

in de bergen. “Mensen gaan
dood als ze ‘s winters geen huis
hebben en zijn dus zelf al aan
het bouwen. Als je die huizen
nog aardbevingsbestendig wil
maken, moet je snel zijn.”
Dan val je gemakkelijk terug op
westerse technologieën die zich
hebben bewezen en waarvan de
technische specificaties bekend
zijn, aldus Van Leersum. “Technisch advies en technische eisen
zijn dan makkelijker te verspreiden en ze verkopen daardoor
ook makkelijker naar sponsors
en de media. Maar je moet baksteen en cement ook nog op tijd
in die dorpjes krijgen en het
moet allemaal te betalen zijn.
Daarnaast kan een westerse
bouwstijl om vakkennis en
kunde vragen die lokaal niet
zomaar aanwezig zijn. De vraag
was of je het probleem ook kunt
oplossen door te focussen op
lokale kennis, bouwstijlen en
materialen, terwijl je de huizen
tóch aardbevingsbestendig
maakt.” Dat gebeurde in
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Kasjmir. “De overheid analyseerde ook waarom huizen niet
volgens aardbevingsbestendige
principes gebouwd waren en wat
ze er ter plaatse aan konden verbeteren. Zo kun je zware daken
met zand en begroeiing vermijden. Dat isoleert wel goed,
maar door het gewicht vergroot
je de kans op instorting. Je kunt
ook testen wanneer huizen wél
aardbevingsbestendig zijn en
vervolgens repareren of herbouwen met lokale materialen. Het
gevolg is dat deze aanpak nu al
enkele jaren goed loopt en dat er
in die tijd honderdduizenden
huizen zijn herbouwd.”
Die aanpak verspreidde zich
redelijk snel en blijkt ook geschikt
voor arme mensen. Dan is er
aan vele voorwaarden voldaan;
niet alleen aan de technische. Al
ben je er nog niet helemaal,
aldus Van Leersum: “In veel
Aziatische landen moeten
huizen bijvoorbeeld een oneven
aantal balken hebben, anders is
het niet ‘feng shui’; dan voelt het

niet goed voor de bewoners.”
Ondanks zijn scepsis vooraf is
Van Leersum blij dat hij gegaan
is; hij heeft er naar eigen zeggen
veel geleerd. Dus hij gaat nog
een keer terug? “Intussen is de
situatie in Pakistan verslechterd,
dan zou ik wel een goede reden
moeten hebben. Voorlopig heb
ik mijn handen vol aan het
schrijven van twee casestudies
voor een uitgave van de Wereldbank en aan een wetenschappelijke conferentie in Lausanne.
Daarna ga ik graag met projectwerk aan de slag, voorlopig even
in Nederland. Dit is een onderwerp dat me aan het hart gaat,
daarom vind ik het ook jammer
dat dit vakgebied zo moeilijk
doorzet aan de TU/e. Internationale samenwerking is al lang
geen grijze-wollen-sokkenonderwerp meer en er is op dat
gebied prima wetenschappelijk
onderzoek te doen. Misschien is
mijn afstudeerscriptie ook van
belang om dat duidelijk te
maken.”/

.

De week van/Rianne
Rianne Schaaf is bureaumedewerker bij
Industrial Engineering & Innovation
Sciences en beeldend kunstenaar.
Maandag. Vorige week ben ik aangenomen als lid van de Kunstcommissie van
de TU/e. Vroeg in de ochtend afspraak met
de Kunstcommissie om de lopende projecten door te nemen. Aan het eind van de
ochtend naar een drukkerij in Westerhoven om een verrassing voor onze groep
filosofie te regelen. Samen met twee
buurvrouwen is de maandagavond mijn
sportavond.
Dinsdag. Vanmiddag een afspraak bij
Kasteel Eckartdal. Na de zomervakantie
wordt hier een tentoonstelling ingericht
waarvoor mijn vriend Paul en ik zijn
uitgenodigd. Kunst is mijn grote passie.
Woensdag. Onze huiskamer moet vandaag
wat omgegooid worden om zeventien
mensen te ontvangen. Dit is in het kader

van de jaarlijkse onderzoeksmiddag van
onze afdeling Filosofie & Ethiek. Ik wil
onze nieuwe medewerkers graag een
ander stukje Eindhoven laten zien. Vanuit
mijn huis wandelen we naar de bossen aan
de overkant van onze straat. Na de wandeling door het Schuttersbos, Gijzenrooi en
Riel eten we de zelfgemaakte gerechten
die iedereen heeft meegebracht.
Donderdag. Vanmiddag geef ik een creatieve workshop ‘Een marionet van boomstammen‘. Dit in het kader van het grote
beeld ‘De Mol’ van beeldhouwer Tom
Claassen dat deze week wordt onthuld in
Best. De beelden zijn geweldig geworden.
Vrijdag. De ochtend aan de universiteit is
rustig. Ik kan eindelijk vele oude e-mails
archiveren, het werd tijd dat dit gebeurde.
Eén van tien genomineerden voor de
architectuurprijs Eindhoven is architect
Rob Smits, een vriend van ons. Helaas wint
hij niet, maar we maken er samen wel een

gezellige avond van.
Zaterdag.
Kunstnacht in
Den Bosch.
Lekker door
Den Bosch
gefietst. Ik wil
graag het werk
van kunstenaar
Hans van Ham in
Galerie Majke Hüsstege bekijken. De
Willem II-fabriek met Het Grafisch Atelier
en Artis kunstenaarsinitiatief is interessanter dan de bezochte Gruyterfabriek.
Zondag. Buiten dat het een familiedag is
geworden, gaan we even naar Meerhoven.
We gaan kijken naar de winnaar van de
Eindhovense architectuurprijs: de tot spilcentrum verbouwde vliegtuighangar. Het
concept doet me meer dan de uitvoering.
Ik lees morgen wel in het Eindhovens
Dagblad wat zij ervan vinden./

.

Cursor 2 juli 2009
Nieuws /3

Brandingcampagne start in september ‘Fast Eddy’ coacht studenten
Het College van Bestuur wil dat
de TU/e zichtbaarder wordt en
dat duidelijker blijkt waar de
universiteit voor staat. Om die
doelen te bereiken, start medio
september een grote brandingcampagne waarvoor dit jaar
twee ton wordt uitgetrokken.
Mark Rosmalen, marketingspecialist bij het Communicatie
Experise Centrum (CEC), wil nog
niet tot in de finesses vertellen
hoe de nieuwe campagne eruit
komt te zien. “Dat moet een verrassing blijven tot we er half september mee naar buiten treden.”

Volgens Rosmalen was de opdracht van het CvB duidelijk: de
TU/e is op dit moment niet
zichtbaar genoeg, verbeter dat.
“Daarnaast worden de interne
waarden die we koesteren, ook
niet duidelijk genoeg uitgestraald”, aldus Rosmalen. “Denk
daarbij aan trefwoorden als uitnodigend, inspirerend, toegankelijk en ambitieus. Ook die
zaken gaan we in deze campagne
duidelijk uitdragen.”
De campagne zal zich in eerste
instantie richten op de werving
van bachelors en nieuwe medewerkers, laat de marketingspe-

cialist weten. “Maar ook op
andere gebieden, zoals voor ons
alumnibeleid en voor het werven
van masterstudenten, is de
campagne bruikbaar. Het format
is flexibel, zodat bijvoorbeeld
faculteiten het op hun eigen
manier kunnen invullen.”
Rosmalen benadrukt dat ook de
Dienst Personeel en Organisatie
(DPO) een wezenlijke bijdrage
levert. “Want we willen de
campagne ook gaan inzetten voor
de interne bewustwording onder
onze eigen medewerkers en studenten.”/

.

In gesprek met Nobelprijswinnaar

Oud-Europees kampioen
boksen Eddy Smulders geeft
trainingen aan studenten in
het Studentensportcentrum
van de TU/e. Eén van hen,
Fontys-student Tibor Moes,
werd twee weken terug studentenbokskampioen in de
N-klasse tot 69 kilo - volgens
hem niet in de laatste plaats
dankzij Smulders.
Smulders was meermaals Europees kampioen in het halfzwaargewicht en was bekend om zijn
‘loeisterke rechtse’, resulterend
in een cv van 37 gewonnen
partijen -waarvan 28 op KO- en 2
verloren. Maar zijn roem in de
ring werd later overschaduwd
door de zaken die hem voor de
rechter brachten. Een miljoenendiefstal van sigaretten, drugs,

betrokkenheid bij een criminele
organisatie, klinkt het tien jaar
terug in de media. Justitie veroordeelde de bokser tot twee jaar cel.
Dat is allemaal verleden tijd,
benadrukt sportcentrumdirecteur Wim Koch, die Smulders
strikte als coach toen de vorige
bokstrainer onverwacht het leven
liet. Had hij geen bedenkingen
toen hij Smulders aannam? “Ik
beoordeel hem op zijn kunde en
gave. Je moet iemand een kans
geven. Hij wil heel graag verder.
En daar past bij dat hij trainingen
geeft aan studenten en niet op
gewone boksscholen.” Student
Tibor Moes is in ieder geval blij
met Smulders. “Hij heeft onze
groep het afgelopen half jaar getraind en velen op een hoger
niveau gebracht.” (bron: www.
shift040.nl)/

.

Campus 2020: 241 miljoen
In drie jaar tijd is het oorspronkelijke budget voor het huisvestingsplan Campus 2020 met
vijftig miljoen euro gestegen.
Het vier-fasenplan is nu
begroot op 241 miljoen. In
2006 was dat nog 190 miljoen.

Ir. Maartje Bastings, promovenda bij Molecular
Science and Technology, sprak dinsdag 30 juni bijna
drie kwartier met Nobelprijswinnaar Peter Agre.
Bastings is deze week in het Zuid-Duitse Lindau voor
de 59e editie van de jaarlijkse ontmoeting tussen
Nobelprijswinnaars en jonge, veelbelovende weten schappers.
De TU/e-onderzoekster sprak met Agre onder het
toeziend oog van de camera’s van Nature. De mediatak
van het wetenschappelijke tijdschrift maakt een serie
programma’s rond een dozijn speciaal geselecteerde
conferentiedeelnemers.
Bastings vond het een heel leuke ervaring, vertelt ze.

“Agre was heel geïnteresseerd in mijn onderzoek. Hij
zei contact met mijn generatie wetenschappers heel
belangrijk te vinden. Het is een aardige, enthousiaste
man.” De promovenda onderzoekt manieren om bio materialen te voorzien van eiwitclusters om daarmee
de interactie met cellen te verbeteren. Dat heeft raak vlakken met Agre’s onderzoek naar waterkanalen in
celwanden, waarvoor hij in 2003 de Nobelprijs voor de
Scheikunde kreeg.
Nature zet vanaf 24 augustus wekelijks steeds één van
de gesprekken op www.nature.com en YouTube.
Foto: Harm Ikink

Ontwerpopleidingen zoeken
soelaas in opvangregeling
Het bedrijfsleven is minder
snel bereid om voor een tweejarige ontwerper in opleiding
(toio) de benodigde veertigduizend euro te fourneren die
nodig is voor het uitvoeren van
diens bedrijfsopdracht. De
onlangs gelanceerde opvangregeling voor kenniswerkers
kan soelaas bieden.
De acht ontwerpersopleidingen
van de TU/e (die samen met de
drie opleidingen van Delft zijn
ondergebracht in de 3TU School
for Technological Design, Stan
Ackermans Institute) hebben
ook te kampen met de gevolgen
van de economische recessie.
Opdrachten bij bedrijven zijn er
nog ruim voldoende, aldus SAIdirecteur prof.dr. Kees van Hee;
alleen wordt het voor de bedrijven steeds moeilijker om de veertigduizend euro op te brengen
die nodig is om de toio’s te
begeleiden in het tweede jaar van
hun opleiding. In dat jaar gaan ze

namelijk binnen een bedrijf een
concrete opdracht uitvoeren.
Voor het begeleiden vraagt de
opleiding een vergoeding.
De opvangregeling voor kenniswerkers kan uitkomst bieden.
“Als het bedrijf de toio in dienst
neemt, kan dat bedrijf aanspraak
maken op de regeling”, aldus Van
Hee. “Dat betekent dat het bedrijf
dan tachtig procent van de loonkosten vergoed krijgt.” De SAIdirecteur zegt het gecheckt te
hebben bij SenterNovem. “Daar
zegt men dat de regeling zo toegepast mag worden.” De regeling
geldt tot eind 2010.
Van Hee, oud-decaan van de
TU/e-faculteit Wiskunde & Informatica, is door het College van
Bestuur aangesteld als directeur
van het SAI om de komende
jaren de ontwerpersopleidingen
waar nodig te verbeteren en te
herstructureren. Hij onderzoekt
ook of er op termijn nog nieuwe
opleidingen gestart kunnen worden. /

.

Europees geld voor
wiskundenetwerk

TU/e-hoogleraar kansrekening
en statistiek prof.dr. Remco van
der Hofstad heeft met collega’s
uit Leiden en Parijs geld gekregen voor het opzetten van een
internationaal onderzoeksnetwerk voor ‘Random Geometry of
Large Interacting Systems and
Statistical Physics’. Het door de
European Science Foundation
toegekende budget van 675
duizend euro zal de komende vijf
jaar worden besteed aan workshops, seminars, diverse vormen
van training en een wetenschappelijk bezoekersprogramma. Een
deel van het geld wordt gebruikt
voor de voortzetting van de
‘Young European Probalilists’workshops die al zes jaar worden
georganiseerd door
EURANDOM, het op het TU/eterrein gehuisveste onderzoeksinstituut voor kansrekening en
statistiek. Van der Hofstad zal in
het netwerk samenwerken met
professor Wendelin Werner uit
Parijs, winnaar van de Fields
Medal - vaak aangeduid als de
Nobelprijs voor wiskunde.

In een memo van Dienst Huisvesting (DH) wordt in grove
lijnen geschetst welke factoren
verantwoordelijk zijn voor de
stijging van vijftig miljoen.
Allereerst is dat een toename van
de materiaal- en loonkosten met
15,5 procent. Daarnaast is
volgens DH het ambitieniveau
verhoogd. Dit punt verwijst naar
het feit dat de W-hal niet gesloopt
mag worden, maar dat het
bestaande gebouw moest worden
geïntegreerd in een nieuw
ontwerp voor de huisvesting van

de bibliotheek en de faculteit
Wiskunde & Informatica. Tevens
is het aantal vierkante meters toegenomen.
Regelgeving
en
andere externe factoren hebben
de kosten ook doen stijgen.
Begin 2010 wordt begonnen met
de eerste fase van het plan. Dit
betreft de nieuw- en verbouw van
de W-hal, nu begroot op een
kleine 85 miljoen. Collegelid mr.
Jo van Ham verwacht met het oog
op de huidige bouwmarkt
scherpe offertes wanneer dit
project over enkele maanden
wordt aanbesteed. Op dit
moment is Van Ham bezig met
het rond krijgen van de financiering. “Deels zit dat al in de
begroting, maar we moeten er
ook een deel voor lenen”, aldus
Van Ham. /

.
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Prof.ir.Wim Zeiler, hoogleraar Installaties, unit Building Physics and Systems, faculteit Bouwkunde

‘Ontwerp gebouwen die geen
airconditioners nodig hebben’
Airconditioners en koelinstallaties zullen, bij ongewijzigd beleid, over veertig jaar zorgen voor veertien
procent van de totale CO2-emissie, zo meldde een
persbericht van het Planbureau voor de leefomgeving
onlangs. Snelgroeiende economieën als China zorgen
voor een forse toename van de apparatuur. De leveranciersvereniging van airconditioners (VERAC) vindt het
bericht ‘ongenuanceerd.’ Hoe belastend zijn airconditioners voor het milieu en valt het tij nog te keren?
“We weten allemaal dat het wereldwijd warmer wordt,
dus het aandeel van koelinstallaties aan de koolstofdioxide-uitstoot zal toenemen”, zegt prof.ir.Wim Zeiler,
hoogleraar Installaties bij Bouwkunde. “Het is een zelfversterkend effect.
China is een enorme groeimarkt. Ik ben onlangs nog in
Shanghai en Hong Kong geweest. Daar zie je flatgebouwen van dertig, veertig verdiepingen met ettelijke honderden van die koelunits aan de buitenkant. Tegelijkertijd moeten we de bestaande markt niet vergeten:
wereldwijd werden in 2006 65 miljoen airconditioners
verkocht, waarvan twintig miljoen in China en 17,7
miljoen in de VS.
In China is de laatste jaren een geweldige ommekeer
gaande ten aanzien van het denken over het milieu. Het
afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een strikt programma
ingevoerd om de meest schadelijke koelmiddelen te verbieden. Die inhaalslag ten opzichte van het westen wordt
erg snel gemaakt.
Wat betreft de uitstoot van koolstofdioxide zijn kleine airconditioningssystemen het meest milieubelastend. Ze
zijn twee tot drie keer minder efficiënt dan grote centrale
koelinstallaties. In China komt daar nog bij dat het
overgrote deel van de elektrische energie wordt geproduceerd in kolencentrales, ondanks recente investeringen
in duurzame energieopwekking. Een bijkomend probleem van die kleine koelunits is het zogeheten ‘hitteeilandeffect’: door de warmte die tijdens het koelen
vrijkomt, wordt de hele omgeving enkele graden opgeTekst: Enith Vlooswijk.

Mensen
Intreerede
Prof.dr. D. Beijaard houdt op vrijdag 3 juli zijn intreerede. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.
De titel van de rede luidt ‘Leraar
worden en leraar blijven. Over de
rol van identiteit in professioneel
leren van beginnende docenten’.
Beijaard is werkzaam bij de
Eindhoven School of Education.

Promoties
Ir. N.M.B. Smeets verdedigt op
vrijdag 3 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 ‘Molecular
Weight Control in Emulsion
Polymerization by Catalytic
Chain Transfer Aspects of
Process Development’. Smeets
promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. A.M.
van Herk en prof.dr. J. Meuldijk.
Y.S. Bennouna verdedigt op dinsdag 7 juli haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt

warmd. Flatgebouwen in Hong Kong werden vroeger
heel dicht bij elkaar gezet, zodat er weinig wind langs de
gebouwen waaide om de warmte af te voeren. Daardoor
moet je nog harder koelen. Nu wordt er verder uit elkaar
gebouwd, maar als iets eenmaal is gebouwd, blijft het
meestal voor twintig tot veertig jaar staan.
Er bestaan ook koelmachines, uitgevoerd als warmtepompen die zowel te gebruiken zijn voor koeling als voor
verwarming. De warmte die vrijkomt tijdens het koelen,
wordt dan in de grond opgeslagen om deze in de winter
te benutten. Dergelijke systemen zijn twee keer zo
energiezuinig als traditionele systemen.
Uiteindelijk gaat het erom gebouwen integraal te ontwerpen die geen koelinstallaties meer nodig hebben. Ik
heb het dan over ‘zero netto energy design’. Maar hoe
energiezuinig we ook willen zijn, de nieuwbouwwoningen maken maar
een procent uit
van de bestaande
bebouwing. Het
probleem zit dus
in het energiezuinig maken
van bestaande
gebouwen. We
gaan in toenemende mate
gebruik maken
van koeling,
omdat het
gewoon warmer
wordt. Voor
2050 zie ik het
niet gebeuren
dat we dat proces
van globale
opwarming
kunnen
remmen.”
Prof.ir. Wim Zeiler. Archieffoto: Bart van Overbeeke

vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Satellite
Remote Sensing of Aerosols
using Geostationary Observations
from MSG-SEVIRI’. Bennouna
promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr. H.M.
Kelder en prof.dr. J. Piazzola.

Diversen
Expo in Vertigo

Kanteldeuren Strijp R
De ontwerpprijsvraag voor drie
kanteldeuren op het voormalig
industrieterrein Strijp R in
Eindhoven heeft 31 inzendingen
opgeleverd. De ontwerpen staan
van 23 juni tot en met 24 juli tentoongesteld in Vertigo. Bezoekers
kunnen tot en met morgen, vrijdag 3 juli, een stem uitbrengen
voor de publieksprijs.
Ontwikkelaar Amvest schreef de
prijsvraag uit om een nieuwe
bestemming te vinden voor drie
reusachtige garagedeuren uit de
voormalige beeldbuisfabriek op
Strijp R. Amvest onderzoekt de
nieuwe bestemming mede op
verzoek van leden van de
gemeentelijke commissie voor
ruimtelijke kwaliteit.

Het prijzengeld bedraagt vijfduizend euro. De inzendingen worden beoordeeld door een jury
onder voorzitterschap van TU/ehoogleraar Jouke Post. De prijswinnaars worden begin juli
bekendgemaakt.
De tentoonstelling is van maandag tot en met vrijdag van 9.00
tot 17.00 uur te zien in Vertigo,
Atrium vloer 5. Zie ook:
www.rmaakjezelf.nl en
www.amvest.nl.

Vacatures
Secretaresse (V88.11), Gemeenschappelijke Technische Dienst
(0,6 fte). Vast dienstverband,
salaris schaal 6 cao Nederlandse
Universiteiten (1750 t/m 2433
euro).
PhD research group Materials
and Interface Chemistry
(V37.676), Materials and
Interface Chemistry, department
of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus
(2042 t/m 2612 euro).
PhD in Philosophy and Ethics of

Technology (V39.480),
Philosophy and Ethics, Industrial Engineering & Innovation
Sciences (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal
27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042
t/m 2612 euro).
Postdoc (0.5 - 0.8 fte) (V39.481),
Philosophy and Ethics of
Technology, Industrial
Engineering & Innovation
Sciences (0,5 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal
10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
Voor meer informatie ga naar
www.tue.nl/vacatures.
Student-assistent Studium
Generale Gaslab, acht uur per
week. Assisteren van de culturele
programmamaker(s) in het
Gaslab. Voornamelijk technische
en logistieke taken (lichten,
audiovisuele apparatuur, decor
etc.). Meestal op donderdagmiddag/avond/nacht. Liefst affiniteit
met cultuurprogramma Studium
Generale en thuis in allerhande
techniek. Reacties gaarne naar
Corine Bolwerk en David Ernst
(d.j.c.b.bolwerk@tue.nl /
d.a.c.ernst@tue.nl).

Univers - Universiteit van Tilburg

Proefdraaien in studentenhuis
Scholieren die overwegen in Tilburg te gaan studeren,
kunnen vanaf deze maand proeven aan het studenten leven in de stad door een nacht door te brengen in een
studentenhuis. Het zogeheten ‘T-huis’ is een onderdeel
van een grootschalige promotiecampagne van de gemeen te Tilburg. In het huis wordt in de zomer ruimte geboden
aan geïnteresseerde Nederlandse scholieren. Een aantal
studenten, deelnemers aan de gemeentelijke campagne,
ontvangen de oud-leerlingen in het huis. Deze studenten
doen met onder meer filmpjes en teksten op een website
verslag van hun dagelijkse studentenleven. De scholieren
worden door de studenten meegenomen naar de kroeg,
een hockeywedstrijd of een bijeenkomst van een
studentenvereniging.
Elk jaar komt er een nieuw team dat de oud-leerlingen
opvangt. De betrokken studenten ontvangen daarvoor een
kleine vergoeding. De campagne duurt zo’n drie jaar en
kost bijna zes ton. Aanleiding is de vergrijzing van NoordBrabant, waardoor het aantal studenten uit de regio daalt.
Ook staat Tilburg bij scholieren niet echt te boek als
studentenstad.

Resource - Wageningen Universiteit

Panda’s lopen
bamboestengels achterna
De met uitsterven bedreigde reuzenpanda stemt zijn
migratiepatronen af op de groeiontwikkeling van bamboe,
het lievelingskostje van de zwart-witte beer. Ook verblij ven de dieren het liefst in grote en dichte bamboebossen.
Fragmentatie van de bamboebossen kan slecht uitpakken
voor het voortbestaan van de beer. Dat blijkt uit een
promotieonderzoek van Tiejun Wang van de Wageningen
Universiteit. Hij deed onderzoek naar het voorkomen en
de kwaliteit van de leefomgeving van het dier. Wang deed
dat aan de hand van ‘Remote Sensing’, waarbij satellieten
de ondergroei van bamboe meten. Met het ontwikkelen
van gedetailleerde bamboekaarten analyseerde de
promovendus het trekgedrag van de panda’s. De beren
brengen de winter door in de lagere delen van de bergen
en vertrekken in de lente naar de hogere delen. Hij rustte
een aantal panda’s uit met zenders om hun bewegingen te
volgen en hield tegelijkertijd de ontwikkeling in de bam boevegetatie bij. Na bestudering kon Wang de migratie patronen van de zwart-witte beer koppelen aan de vegeta tieontwikkeling. “Panda’s blijken hun migratie perfect te
timen met de eerst groei van de bamboe en spenderen de
meeste tijd in dichte, grotere bamboebossen”, aldus de
promovendus.

Ublad - Universiteit Utrecht

Allochtone studenten
presteren slechter
Het percentage allochtone studenten dat binnen vier jaar
afstudeert aan de Universiteit Utrecht (UU) neemt af. Ook
stijgt het aandeel nieuwe allochtone studenten niet. Dat
blijkt uit een notitie van het College van Bestuur van de
universiteit. Onder de groep worden studenten verstaan
waarvan minimaal één van de ouders is geboren in een
niet-westers land. In de jaren 2002 tot en met 2004 nam
het aandeel van die groep fors af, met tien procent. Bij
autochtone studenten was de afname slechts twee
procent. Het onderlinge verschil in studiesucces tussen de
twee groepen was gemiddeld dertien procent.
Allochtone studenten blijken niet eerder te stoppen met
hun studie, maar doen er langer over dan hun autochtone
medestudenten. Volgens de notitie is het nog te vroeg om
een relatie te leggen tussen het studiesucces en de
invoering van de bachelor-masterstructuur. De UU pleit
voor een voorzetting van programma’s om nieuwe alloch tone studenten te werven en allochtoon onderzoekstalent
te stimuleren.
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DAF, NXP en ASML gaan
kenniswerkers naar TU/e sturen
DAF, NXP en ASML zijn de
eerste grote bedrijven in de
regio die gebruik gaan maken
van de regeling Kenniswerkers. Ongeveer tweehonderd
werknemers van deze bedrijven zullen aan of met de TU/e
fundamenteel en industrieel
onderzoek gaan doen. Dat lieten woordvoerders van de drie
bedrijven deze week weten.
De regeling Kenniswerkers is in
het leven geroepen door de
overheid die er 180 miljoen euro
voor uittrekt. De maatregel is
bedoeld om er in tijden van recessie voor te zorgen dat mensen
niet werkloos thuiszitten, maar
anderhalf jaar de tijd krijgen om
hun kennis aan te vullen. Om
mee te doen, moeten bedrijven
voor 10 juli hun voorstellen indienen
bij
overheidsinstantie

SenterNovem. “Wij willen ongeveer honderd kenniswerkers
gaan inzetten. Daarvan gaan zo’n
zestig mensen naar de TU/e. De
faculteiten Wiskunde & Informatica,
Elektrotechniek
en
Industrial Design komen daarbij
in aanmerking. De overige
veertig werknemers gaan naar de
andere TU’s en TNO”, aldus
Gerard Beenker van NXP.
DAF kan nog weinig zeggen over
de precieze aantallen kenniswerkers. “Het gaat om enkele
tientallen mensen. Het betreft
medewerkers van de productieontwikkeling. We hebben nog
geen voorstellen ingediend,
maar die komen er vrijwel zeker.
Met de regeling kunnen we
medewerkers behouden voor het
bedrijf en tegelijkertijd kunnen
zij een verdieping aanbrengen in
hun carrière”, aldus Jacques

Martens van de truckbouwer.
Grootste deelnemer tot nu toe
lijkt ASML te worden. Zij gaan
volgens
woordvoerder
Jos
Benschop zeker ‘honderd plus’
kenniswerkers over meerdere
projecten inzetten. “De werkzaamheden en opleidingen worden om pragmatische redenen
uitgevoerd op meerdere plekken”, legt Benschop uit. “We
hebben labs en een infrastructuur die niet te verplaatsen zijn.
Dus zullen werknemers van de
TU/e ook naar ons toe moeten
komen. Het zou me verbazen als
andere bedrijven niet hetzelfde
denken.”
Andere multinationals in de
regio zoals Philips en Océ laten
weten dat ze deelname aan de
regeling ‘overwegen’, maar dat
het te vroeg is voor een definitieve
beslissing./

.

TU/e-alumnus met eigen ploeg in Tour de France

Vooraanmeldingen
TU/e stijgen fors in juni
De vooraanmeldingen voor
TU/e-opleidingen hebben in
juni een flinke stijging laten
zien. De toename was eind mei
nog 5,2 procent ten opzichte
van vorig jaar; nu ligt het stijgingspercentage op 10,6.
Daarmee bekleedt de TU/e van
alle Nederlandse universiteiten nu de elfde positie.
De sterkste stijgingen zijn te
vinden bij Biomedische Technologie, Technische Bedrijfskunde,
Scheikundige Technologie, Technische Wiskunde en Technische
Innovatiewetenschappen. Bouwkunde, Industrial Design en
Technische Informatica boeken
kleinere
winstpercentages.
Werktuigbouwkunde en met
name Technische Natuurkunde
en Elektrotechniek zien de vooraanmeldingen dalen. De cijfers

“Nee, in de Tour uitkomen met
een eigen ploeg is geen jongensdroom die uitkomt”, verzekert
Vroomen (rechts op de foto). “Ik
heb daar vroeger nooit over
gefantaseerd. Het is gewoon de
juiste stap op het juiste moment.
In het verleden zijn we als
sponsor in de Tour gestapt. Dat is
steeds duurder en de voordelen
worden steeds kleiner. Als eigenaar van een ploeg kun je ingrijpen als bepaalde dingen
gebeuren.”
Hoewel Vroomen het D-woord
niet in de mond neemt, is duide-

lijk waar hij op doelt. Volgens
hem ligt er weinig druk op zijn
team. “Op sportief gebied zeker
niet. We hebben vorig jaar al
gewonnen. En met Thor en
Carlos hebben we de juiste mentaliteit en filosofie in het team.
Natuurlijk willen we ons visitekaartje afgeven en de beste
fietsen in de beste koersen laten
zien. Maar als we de Tour
winnen, worden onze klanten
daar niet per definitie beter van.”
Cervélo ziet, behalve naamsbekendheid, de innovatie van
hun fietsen als voorwaarde om de
verkoop op te pompen. En geen
beter testcircuit dan een
profkoers. Vroomen: “Nergens
wordt een fiets zo zwaar belast als
in het profwielrennen. Onderdelen die normaal vijf jaar
meegaan, knappen soms binnen
een paar dagen stuk.” Met verzamelde data uit de races zet
Vroomen onder meer computersimulaties in elkaar. “Maar de
praktische aanwijzingen van
renners als Sastre zijn voor ons

Cartografieprijs voor TU/e-prof

Aan prof.dr.ir. Jack van Wijk, hoogleraar Visualisatie
aan de TU/e-faculteit Wiskunde & Informatica, is de
Henry Johns Award 2009 toegekend. Deze prijs
wordt jaarlijks door de British Cartographic Society
uitgereikt voor het beste artikel in The Cartographic
Journal, een wereldwijd hooggeschat vakblad over
landkaarten.Van Wijk kreeg de prijs voor zijn artikel

even belangrijk. We koppelen
altijd theorie en praktijk.”
Vroomen voltooide in 1995 zijn
studie aan de faculteit Werktuigbouwkunde. Een deel van zijn afstudeerproject deed hij aan de
McGill universiteit in Montréal.
Daar bouwde hij, samen met de
Canadees en latere zakenpartner
Phil White (links op de foto), zijn
aerodynamische fiets ‘Baracchi’.
Een wonder op twee wielen dat de
vijf belangrijkste elementen van
een fiets tot op het puntje van perfectie benadert: licht, sterk, stijf,
aerodynamisch en toch comfortabel.
De twee leurden tevergeefs met
hun ideeën langs grote fietsfabrikanten. In 1996 besloten Vroomen en White van lieverlee zelf
maar fietsen te gaan bouwen. Al
snel volgden nationale en
Olympische successen. Als fietsenleverancier van de CSC-ploeg
van tourwinnaar Bjarne Riis
volgde de definitieve doorbraak
in de internationale wielerwereld./

.

‘Unfolding the Earth: Myriahedral Projections’
waarin hij een nieuwe methode beschrijft om het
aardoppervlak af te beelden op een plat oppervlak.
Het boloppervlak wordt benaderd met een groot
aantal facetten en vervolgens uitgevouwen.
Van Wijk noemt deze prijs een hoogtepunt in zijn
carrière. In zijn dankwoord noemde hij zichzelf
‘slechts een amateur in de cartografie’.

.

Nog twee maanden voor
afstuderen in oude stijl
Aan de TU/e lopen nog 163
studenten rond die studeren
binnen het ‘oude’ systeem van
de vijfjarige opleiding. Voor 1
september aanstaande moeten
ze klaar zijn, daarna zijn ze verplicht over te stappen naar het
BaMa-systeem.

TU/e-alumnus Gérard Vroomen
verschijnt zaterdag 4 juli met
een eigen ploeg aan de start
van de Ronde van Frankrijk. Het
Cervélo TestTeam gaat de
gelijknamige fietsen van
Vroomen promoten en tegelijkertijd onderwerpen aan een
serieuze test. De ploeg is opgebouwd rond Carlos Sastre,
de winnaar van de Tour in 2008,
en sprintkanon Thor Hushovd.

geven een grove indicatie voor de
werkelijke aanmeldingscijfers in
september. “Vorig jaar hebben
we ook flinke afwijkingen geconstateerd tussen de vooraanmeldingscijfers en de werkelijke aantallen”, licht bestuurswoordvoerder Peter van Dam toe.
De gemiddelde stijging aan universiteiten komt uit op 16,9
procent. De groeipercentages
aan de andere TU’s liggen iets
hoger dan die voor Eindhoven:
voor de TU Delft is dit dertien
procent, bij de Universiteit
Twente bijna twaalf. Opvallend is
dat de laatstgenoemde haar winst
vooral boekt bij de niet-technische opleidingen. De groei is
daar bijna 24 procent, tegenover
ongeveer zes procent bij de technische opleidingen./

Ir. Marcel Visschers van het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU) zegt niet direct
een overzicht te hebben van hoe
de 163 oude-stijlers verdeeld zijn
over de faculteiten. Wel zegt hij
dat deze groep al enige tijd goed
in de gaten wordt gehouden door
STU en de faculteiten en dat de
desbetreffende studenten al aan
het eind van het vorige collegejaar nadrukkelijk gewezen zijn
op de consequenties van het niet
afstuderen voor 1 september
2009. “Toen was die groep nog

ruim tweemaal zo groot”, aldus
Visschers.
Bij Bouwkunde, qua studentenaantal de grootste faculteit van de
TU/e, lopen nog vijftig studenten
rond die binnen het oude
systeem studeren. Volgens studieadviseur Jac Marks zijn door
het jaar heen met al deze studenten individuele gesprekken
gevoerd om te bekijken hoe ze
ervoor staan en wat de eventuele
consequenties zijn wanneer ze
straks moeten overstappen.
Marks: “Wie in het oude systeem
zo goed als klaar was op het
eigenlijke afstuderen na, kan na
31 augustus gewoon afstuderen
voor een mastertitel. Voor
degenen die nog niet zover zijn,
zal per geval gekeken worden wat
nog wel en wat niet meer gedaan
moet worden. Dat wordt maatwerk.”/

.

PF: SG-uur op woensdag
slibt stiekem dicht
Rector prof.dr.ir. Hans van
Duijn gaat zoveel mogelijk
druk uitoefenen op TU/e-opleidingen om het ‘SG-uur’ op
woensdag niet te verroosteren.
Dat zegde hij maandag 29 juni
toe in de universiteitsraad
nadat studentenfractie PF het
onderwerp voor de zoveelste
keer had aangekaart.
Het is de bedoeling dat op
woensdagen het vierde lesuur
vrij geroosterd blijft, om zoveel
mogelijk studenten en medewerkers de gelegenheid te geven
de lezingen van Studium
Generale te volgen. Christopher
Gits van de PF zag in de collegeroosters van komend collegejaar
dat niet alle faculteiten zich
daaraan houden. “Bij Wiskunde
& Informatica, Bouwkunde en
Scheikundige Technologie staan
colleges gepland op woensdag
het vierde uur”, zegt hij. Gits
vindt het vreemd dat de TU/e aan
de ene kant grote waarde zegt te

hechten aan de academische
vorming van haar bachelors,
maar deze aan de andere kant een
keuze laat maken tussen college
volgen en een SG-lezing bijwonen.
Het was niet voor het eerst dat de
PF tijdens de U-raad over het
probleem begon. Maar nu staat
voor het eerst duidelijk het
volgende op de activiteitenlijst
van de UR: ’De rector zal zo veel
mogelijk druk uitoefenen op
opleidingen om het SG-uur niet
te verroosteren’. Dat zal niet in
alle gevallen lukken, staat er
subtiel achter. Gits hoopt dat
daarmee
slechts
geplande
practica bedoeld worden.
Hij heeft nog niet veel protest van
studenten zelf gehoord. “Studenten mopperen wel, maar
zullen niet zo snel echt protesteren.” De PF wil dat rekening
gehouden wordt met bachelors
die studiepunten willen vergaren
tijdens SG-lezingen./

.
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Racebaan voor computergegevens
Parkin bij IBM uitvoerde. Parkin begeleidt diverse promotiestudenten in het lab
van IBM, de meesten afkomstig van
Stanford University waar hij als consulting professor werkt.
Parkin: “IBM is wat dat betreft best bijzonder: het is één van de weinige commerciële labs waar echt fundamenteel
onderzoek wordt gedaan. Dat is ook wat
mij aantrekt: we houden ons niet bezig
met onderzoek dat in kleine stapjes vooruitgang boekt, we zijn op zoek naar
‘game-changing’ ontwikkelingen.

Magnetisch
racetrack-geheugen

Interview/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Prof.dr. Stuart Parkin is de eerste ‘distinguished professor’
van de TU/e. De Engelsman -leider van een onderzoeksgroep
aan het IBM Almaden Research Center in Californië- was
afgelopen week voor het eerst in die functie te gast bij de
onderzoeksgroep Fysica van Nanostructuren van prof.dr. Bert
Koopmans, die vorig jaar ook optrad als erepromotor bij de
toekenning van een eredoctoraat aan Parkin.

om als eerste distinguished professor te
worden aangesteld door de TU/e. Hij
noemt de TU/e een fantastische universiteit en zijn erepromotor en gastheer
Koopmans een pionier op het gebied van
de ‘ultrafast magnetisation dynamics’.
Daarmee vult Koopmans’ onderzoek het
zijne goed aan, zegt hij. Parkin houdt zich
voornamelijk bezig met de toepassing van
spintronica -de studie van elektronica
gebaseerd op de magnetische eigenschappen van elektronen- voor nieuwe opslagmedia voor computers.

et eerste dat opvalt aan Parkin is
zijn snelle, onrustige manier van
praten. Alsof hij vol zit met een
energie die op de een of andere manier
een uitweg zoekt. Als je iets langer naar
hem luistert, is het makkelijk te geloven
dat deze man -die in Cambridge studeer-

De distinguished professor komt elk jaar
een week naar Eindhoven om college te
geven, zich te onderhouden met zijn collega’s van Technische Natuurkunde en
afgelopen week ook om de promotie bij te
wonen van dr.ir Bastiaan Bergman, die op
vrijdag 26 juni promoveerde op het
onderzoek dat hij onder leiding van

H

de en promoveerde- die energie al bijna
dertig jaar omzet in originele en succesvolle ideeën in het lab van ’s werelds
grootste IT-bedrijf, IBM. Zijn cv is inmiddels goed gevuld met prijzen en eredoctoraten.
Toch vindt Parkin het een ‘geweldige eer’

Het nadeel van elektrische (‘solid-state’)
opslagmedia, zoals flash, is volgens
Parkin dat elke bit verbonden is met een
transistor, waardoor de capaciteit en
kosten van het opslagmedium uiteindelijk
worden bepaald door de -relatief grotetransistoren. Magnetische opslag biedt
daarom betere mogelijkheden om grote
hoeveelheden data goedkoop op te slaan.
De huidige harddisktechnologie is echter
veel te traag om de rol van RAM-geheugen
(het werkgeheugen van de computer) over
te nemen. Een enkele leesactie op een
harddisk duurt tot wel tien milliseconde en
in die tijd kan een moderne computer
miljoenen bewerkingen uitvoeren. Die
traagheid komt doordat de data geschre ven en uitgelezen wordt met behulp van
bewegende onderdelen: een leeskop die
over een snel ronddraaiende schijf
beweegt (7200 rondjes per minuut is de
huidige standaard). Als de leeskop de
schijf raakt (‘crasht’), leidt dat bovendien
vaak tot verlies van gegevens en bescha diging van het mechaniek.
In 2002 stelde Parkin daarom voor om
magnetische opslag te ontwikkelen die
zonder bewegende onderdelen kan worden
uitgelezen. In magnetisch racetrackge heugen blijven de leeskoppen gewoon op
hun plek en wordt de data middels een
stroom elektronen door een nanodraadje
-vele malen dunner dan een mensenhaar‘geduwd’, zodat alle bits een voor een
langs het leesmechanisme stromen. De

“Slechte koffie in de pauze maakt akoestiek op podium minder goed”
De akoestiek in concertzalen krijgt de
nodige aandacht, maar hoe zit het met
de verstaanbaarheid van musici onderling op het podium? Bouwkundestudenten Philo Heijnen en Martijn
Kivits kregen de unieke kans om één
orkest in zeven verschillende zalen, met
steeds hetzelfde repertoire, te volgen
en daarbij akoestische metingen te
verrichten en enquêtes af te nemen.
Ze gingen op tour met het Nederlands
Studenten Orkest.
Deze zaal klinkt warm, zeggen muzikanten wel eens, of ze gebruiken woorden als
helder, intiem, gekleurd en zelfs meedogenloos. Ook hoor je vaak: deze ruimte
klinkt droog. Inmiddels weten Philo
Heijnen en Martijn Kivits dat dat laatste
betekent dat er weinig (na)galm wordt
ervaren. De Bouwkundestudenten van de
unit Building Physics and Systems (BPS)
hebben subjectieve uitspraken en objectieve meetgegevens met elkaar vergeleken
en zijn nagegaan of de in de literatuur
aangegeven verbanden ook daadwerkelijk
bestaan. Het is belangrijk dergelijke verbanden te kennen om de bouwkundige
ingrepen te kunnen bepalen. Akoestiek is
als wetenschap een relatief jonge discipline. Naar zaalakoestiek is wel veel

onderzoek gedaan, maar hoe het geluid
op het podium voor spelers en dirigent
klinkt, is een nog niet geheel ontgonnen
gebied. Hoe kunnen orkestleden die
zichzelf of elkaar niet goed horen samen
het publiek van iets moois laten genieten,
vroegen Heijnen en Kivits zich af.

Enthousiast
Het Nederlands Studenten Orkest heeft
ieder jaar een andere bezetting van
ongeveer honderd studenten. De hele
maand februari staat voor hen in het
teken van klassieke muziek, tien dagen
repeteren en daarna tien concerten geven.
Toen de audities voor 2009 bezig waren
en Heijnen zich afvroeg of ze met haar
klarinet wel of niet mee zou willen doen,
ontstond het idee een masterproject uit te
voeren tijdens de concerttour van het
NSO. Het bestuur van het NSO, ook
studenten, was direct enthousiast en de
zalen verleenden medewerking. “Het gaat
ons niet om aan te tonen hoe goed een
zaal of het podium is”, zegt Kivits. “Wij
zochten alleen naar een mogelijkheid om
bestaande parameters waarmee akoestiek
op het podium meetbaar is te onderzoeken en te vergelijken.”
En zodoende kropen zij met bolbron,
microfoons en andere meetapparatuur bij

het NSO in de concertbus. Ze verrichtten
akoestische metingen in onder andere
Het Koninklijk Concertgebouw in
Amsterdam, De Doelen in Rotterdam en
het Frits Philips Muziekcentrum in
Eindhoven.
Voordat de musici de muziek van Sjostakovitsj, Ravel en Bernstein speelden,
zaten zij in iedere zaal eerst even doodstil
op hun positie om Heijnen en Kivits gelegenheid te geven uitgestuurde geluidsgolven door de ruimte te volgen.
“Daarbij hebben we tijdens de concerten
ook comfortmetingen gedaan naar temperatuur, CO2-gehalte, relatieve vochtigheid en lichtsterkte op de podia”, zegt
Heijnen. “Na het optreden ondervroegen
we de musici met een enquête naar hun
belevingen, die per definitie subjectief
zijn.” Dat maakte dit onderzoek
waardevol, maar ook lastig. “Je weet niet
of een musicus de zevende keer nog wel
serieus invult hoe hij de luidheid van zijn
eigen instrument heeft ervaren of wat
zijn of haar algemene indruk was van de
kwaliteit van de akoestiek op het
podium”. “En als de koffie in de pauze
slecht smaakt, of de stoelen een houten
kont geven, is de akoestiek al gauw een
stuk minder”, vult ir. Constant Hak, die
het project begeleidde, aan.

Kivits en Heijnen verzamelden een
enorme voorraad data. “Daar valt nog heel
wat onderzoek aan te verrichten. Ook
promotieonderzoek is hiermee mogelijk”,
zegt Hak. In feite hebben de Bouwkundestudenten tussen alle posities van de
instrumentengroepen op het podium
impulsresponsies vastgelegd. Slechts
enkele verbanden hebben zij uitgewerkt.
“Een terugkerende opmerking in één van
de zalen was dat de eerste violisten hun
eigen luidheid hoog vonden en aangaven
de celli nauwelijks te horen. Dit hebben
we teruggezien in de meetresultaten.”
De dirigent kan dit probleem oplossen
door de balans binnen het orkest aan te
passen, maar dit kan negatieve gevolgen
hebben voor de toehoorders in de zaal.
Het bouwkundig/architectonisch
ontwerp van de podiumomgeving moet
zorgen voor een goede balans op het
podium en een optimale overdracht naar
het publiek, zonder extra inspanning van
de orkestleden. In veel concertzalen
hangen daarom klankkaatsers. Deze zijn
ook te zien in Muziekcentrum Frits
Philips. De begeleiders van dit project,
Hak en ir. Renz van Luxemburg, waren
betrokken bij dit ontwerp. De zaalakoestiek in Eindhoven geniet een goede
reputatie.
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Onderzoek met een groot risico op mislukking, maar met een geweldige impact
als het wél lukt.”
Bij IBM was Parkin één van de pioniers
op het gebied van ‘giant magnetoresistance’, een kwantummechanisch effect
dat wordt toegepast in leeskoppen in
harddisks en waarvoor in 2007 de Nobelprijs werd uitgereikt. Parkin en zijn collega’s bij IBM waren de eersten die dit
effect wisten toe te passen in dataopslagtechnologie: met de zogeheten spin-valve
sensor. Tegenwoordig is deze alweer vervangen door een volgende generatie
sensoren op basis van de nog gevoeligere
‘magnetic tunnel junctions’ - ook hierbij
speelde Parkins groep een belangrijke

rol. Momenteel houdt Parkin zich bezig
met diverse projecten, waaronder het
onderzoek naar racetrack-geheugensystemen waarop Bastiaan Bergman bij
hem promoveerde (zie kader).
Als hij volgend jaar terugkomt, hoopt
Parkin een tour door Nederland te kunnen maken om alle hoogstaande vaderlandse onderzoeksgroepen op het gebied
van nanotechnologie en spintronics te
kunnen bezoeken (hij noemt er zo vier of
vijf uit zijn hoofd). “Wonderbaarlijk dat
jullie in zo’n klein land zo goed zijn op dit
gebied.” Maar zijn eerste bestemming,
toen hij afgelopen dinsdag, vertrok was
Singapore. Daar is hij namelijk ook
‘visiting distinguished professor’./

.

werk- en permanent geheugen, denkt hij.
nanodraad fungeert als een soort racebaan
voor bits, vandaar de naam. Eigenlijk
“Dat zou een gigantische omslag be stroomt zo alleen de informatie zelf -en niet
tekenen. De markt voor flashgeheugen
de gemagnetiseerde atomen waarin de in wordt tegen die tijd geschat op vijftig
formatie is opgeslagen-, onder de invloed
miljard dollar.”
Parkin voorziet twee vormen van racetrack van de elektronenstroom. Het concept is niet
geheel nieuw, geeft Parkin toe. Al in de jaren
geheugen: “De tweedimensionale vorm is
zeventig werd geëxperimenteerd met mag relatief eenvoudig te produceren en moet al
kunnen concurreren met flashgeheugen,
netische domeinen voortgestuwd door een
ingewikkeld systeem van magneetvelden,
maar we willen eigenlijk een geometrie
gebruiken waarbij de nanodraden in een
maar dat raakte in de vergetelheid door de
snelle miniaturisering van harddisks en
soort U-vorm uit het vlak van de chip steken,
waarbij het lees- en schrijfmechanisme zich
andere opslagmedia.
bij de basis van de U op de chip bevindt. Zo
De magnetische domeinen bewegen met
honderden kilometers per uur door de
creëer je een driedimensionale structuur
nanodraad, waardoor de bits miljoenen
met een nog veel grotere opslagcapaciteit.”
malen sneller kunnen worden uitgelezen
dan in harddisks.
Racetrackgeheugen is
daardoor ongeveer net zo
snel als state-of-the-art
DRAM-werkgeheugen,
maar heeft daarboven het
voordeel dat het gaat om
permanent geheugen: de
gegevens verdwijnen niet
als de stroom wordt uit geschakeld. Een snel werkend permanent
geheugen op basis van
het racetrackconcept
moet volgens Parkin
binnen zeven jaar alle
vormen van elektronische
dataopslag vervangen.
Het zal dan niet langer
Magnetisch racetrackgeheugen: data wordt opgeslagen in de vorm van
nodig zijn om binnen een domeinen met verschillende magnetisatie (rood en blauw) die middels
computer gebruik te
een elektronenstroom door een nanodraad worden geduwd en op de chip
maken van verschillende (grijs) worden uitgelezen. De verticale configuratie (b) biedt een grotere
opslagsystemen voor het opslagcapaciteit in drie dimensies.

Ruim drie miljoen Bolivianen moeten het na
zonsondergang zonder licht zien te klaren.
Zet er een aantal kleinschalige waterkracht centrales neer en het euvel is verholpen, zou
je zeggen, maar niets is minder waar. Zonder
kennisoverdracht houdt technologie alleen
de lampen niet lang brandende, ontdekte
student Innovation Sciences Wouter
Drinkwaard.
Drinkwaard reisde vier maanden door Bolivia
om te onderzoeken waarom de waterkracht centrale in dit land zo slecht aanslaat. Terwijl
honderden centrales buurland Peru van elek triciteit voorzien, zijn dat er in Bolivia slechts
enkele tientallen, waarvan er vele buiten
bedrijf zijn. “Er zijn enorme hoogteverschil len in dit land en er is veel stromend water,
dus op het eerste gezicht lijkt Bolivia erg
geschikt voor de technologie. Toch blijken
veel centrales uiteindelijk uit te vallen om
allerlei technische, financiële en organisato rische redenen.”
Een dieperliggend probleem, ontdekte Drink waard na gesprekken met allerlei betrok kenen, is een gebrek aan communicatie en
kennisoverdracht. In de afgelegen gemeen schappen waar de centrales worden neer gezet, ontbreekt vaak de kennis om een
centrale meerdere jaren draaiende te houden.
“Zodra iets kapotgaat, wordt het niet of maar
half gerepareerd. Vaak ontbreekt ook de
financiële kennis: mensen die niet kunnen
lezen of schrijven, kunnen geen boekhouding
bijhouden. Dan is er op een gegeven moment
geen geld voor bijvoorbeeld olie om de gene rator te smeren. Een ander probleem is dat

het bestuur van een centrale meestal na een
of twee jaar wisselt. Daarbij gaat veel kennis
verloren.”
Hoewel vergelijkbare problemen zich voor doen bij centrales die vaak maar enkele kilo meters van elkaar liggen, steken de bijbeho rende gemeenschappen de koppen zelden bij
elkaar. “Er is enorm veel wantrouwen tussen
verschillende gemeenschappen”, vertelt
Drinkwaard. “Er heerst een collectivistische
cultuur, waardoor de banden binnen een
gemeenschap enorm sterk zijn. Tegelijkertijd
zien ze andere dorpen als een gevaar voor de
eigen stabiliteit. Ze willen absoluut niet
overleggen.”
Organisaties die een waterkrachtcentrale
willen neerzetten, raadt Drinkwaard dus aan
om veel tijd en energie te steken in de over dracht van kennis om de centrale op langere
termijn te kunnen onderhouden. Bovendien
pleit hij voor regionale organisaties met
kennis over waterkrachtcentrales. Deze orga nisaties zouden kunnen functioneren als
vraagbaken voor de verschillende dorpen,
maar ook als loket voor instanties die een
nieuw project willen opzetten.
Drinkwaard deed zijn onderzoek in opdracht
van Energética, een organisatie die water krachtcentrales wil bouwen in Bolivia. Ook
andere organisaties zijn volgens de student
geïnteresseerd in de resultaten. “Ik heb
goede hoop dat zij mijn resultaten meenemen
in hun projecten.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Competenties voor de ‘nieuwe’ militair

Martijn Kivits en Philo Heijnen. Foto: Rien Meulman

Geen enkele zaaleigenaar hoeft zich
trouwens echt zorgen te maken. Alle
zeven onderzochte podia kregen een
goede beoordeling van de NSO-leden.
Wel kunnen de arbeidsomstandigheden
verbeteren. Vooral een droge lucht en
hoge temperatuur bleken minpuntjes.
Wel logisch, negentig mensen bij elkaar
die zich inspannen onder hete lichtspots.

“Het comfort kan omhoog met een goed
luchtbehandelingsysteem op het podium,
bijvoorbeeld”, zegt Heijnen. “Maar
belangrijker dan zo’n aanbeveling is dat
er meer inzicht is verkregen welke condities de onderlinge verstaanbaarheid
tussen bijvoorbeeld een contrabas en een
harp beïnvloeden.”/

.

NWO honoreerde onlangs twee aanvragen die de TU/e had ingediend in het kader van het
NWO-programma ‘Maatschappelijk Verantwoord Innoveren’. Mr.dr.ir. Lambèr Royakkers,
docent bij de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, is de hoofdaanvrager
van het programma ‘Moral fitness of military personnel in a networked environment’.
Royakkers gaat onderzoeken wat het voor militairen betekent om te moeten opereren in
missies die steeds gecompliceerder worden en die steeds meer vragen om het snel eva lueren van situaties door de militair zelf.
“Militaire organisaties maken steeds intensiever gebruik van netwerktechnologie, om het
delen van informatie en samenwerken tussen partijen in het netwerk te bevorderen. Het
succes van een missie wordt in toenemende mate bepaald door het vermogen van soldaten
om kritieke situaties snel te evalueren, goed afgewogen beslissingen te maken en samen te
werken in allianties.” Royakkers betitelt dit als ‘network-centric warfare’. Deze nieuwe
militaire doctrine is tien jaar geleden gestart in de VS en wordt daar beschouwd als een
revolutie op het gebied van moderne oorlogsvoering. De laatste twee à drie jaar begint het
ook door te dringen in de Nederlandse strijdkrachten, aldus Royakkers. Ethiek en moraliteit
spelen volgens hem een cruciale rol in het omgaan met de diversiteit van perspectieven en
het afwegen van meervoudige belangen van samenwerkende partijen en eigen belangen.
“Dat vraagt om een ‘nieuwe’ militair, die op een compleet nieuwe manier wordt opgeleid en
getraind. Ook vraagt het om een andere opzet van de missies die ze moeten uitvoeren. “Het
militaire apparaat in de VS besteedt aan die laatste aspecten echter nauwelijks aandacht”,
aldus Royakkers, “wat er dan ook voor zorgt dat het met enige regelmaat fout gaat in het
veld.” Als voorbeeld noemt hij de incidenten waarbij de eigen troepen elkaar of hun bond genoten beschieten, het zogeheten ‘friendly fire’. Royakkers doet het onderzoek in samen werking met TNO en de Nederlandse Defensie Academie.

2 juli 2009 Cursor
8/ English page

All summer long

Elies Koot (22) & Floor Frings (24)
Students of Architecture, Building and Planning

Adventurous trips to distant countries, short trips at home or
keeping your shoulder to the wheel: we all have our own way to
celebrate the summer. Cursor asked passers-by on campus about
their plans and ultimate summer tips.

Vlado Menkovski (30)
PhD Electro-Optical Communications

What are your plans this summer?
“I’m from Macedonia and I would like to go
home for two weeks. But only if I can find a
cheap flight.”
Are you going to do anything nice in the
Netherlands?
“Visit Scheveningen in any case. The weather
needs to be good then, though. That is an
obvious difference with my home country!”
What do your fellow-countrymen do during the summer?
“We don’t travel as much as the Dutch, because we need visas for most
countries, which is rather complicated. But fortunately there is also plenty of
things to do in Macedonia. Lying by the waterside, for example.”

Daan Pothoven (23)
Student of Industrial Design

What are you doing this summer?
“Drive a car! First to southern
Europe for three weeks with my girl
friend. Then together with a friend I
am going to visit eco-campsites in
the Netherlands in a Chevrolet from
the 1970s. See if we can provoke
anyone with our petrol guzzler.”
Do you have a golden tip?
“Sail your boat through the
Amsterdam or Utrecht canals all
day long. Bringing a bottle of wine, of course. That is really enjoying yourself
low-cost. And if you don’t own a boat, go boat-hiking!”

Ruben Meeldijk (22)
Student of Industrial Design

What will your summer look like?
“I’m staying in the Netherlands, for I have to finish projects.
Maybe I’ll make some day or weekend trips, to campsites and
beach parties. Just relax and preferably not too expensive.”
What is your tip for the summer?
“Find a place that you don’t know yet and be surprised. If there
is nothing doing, just enjoy nature and the weather. And, very
important this: avoid amusement parks.”

Nikolaos Sotiropoulos (25)

What does your summer look like?
Elies: “I’m in the Intro committee so I’m very
busy with preparations. Between whiles I am
going sailing for a week with my boy friend and
to Sardinia for a long weekend with a friend.”
Floor: “”I shall only be traveling! From Germany
I am flying to Jakarta. All my traveling friends
will gather there. It will be one big party for four
weeks, without any specific plan. After a week
back in the Netherlands I am leaving to see my
father in France. Into the Pyrenees to have some
fun.”
Do you have a golden tip?
Elies: “The Intro of course! And the Sneek week is another genuine must. There is a lot going
on, but you can also have fun just watching the boats. Super cool!”
Floor adds: “Enjoy small things. There is always enough beauty to be seen if you pay attention.”

PhD Electrical Engineering

Mi-Sue Akkerman (29)

What will your summer look like?
“I’m going to Greece for a month.
Especially to be together with my
family, but maybe I’ll also visit the new
Akropolis museum in Athens.”
Are you going to do anything nice in the
Netherlands?
“I intend to visit a few summer
festivals. And Scheveningen beach is
also in the planning.”
What do your fellow-countrymen do
during the summer?
“We just stay in our own country. Good weather and beautiful
beaches, what more do you want?”

What will your summer look like?
“Struggle on! I still have a number of important things to do.
Besides, I have no obligations at home, so I can go on holiday
whenever I want. I prefer going when most of the tourists
have gone again.”
Are you going to do anything fun in the Netherlands?
“Definitely! I’m going to the Parade, which moves from city
to city. I also want to visit some friends in Amsterdam and go
wind surfing in Friesland, for that is where I’m from
originally.”
Do you have a golden tip?
“The Waddeneilanden! People skip them usually, whereas it is lovely there. Especially Ameland and
Schiermonnikoog I can really recommend.”

Policy assistant Internationalization

Holiday atmosphere in the neighborhood
It is not really necessary to travel
far if you want to have an enjoyable
summer. In and around Eindhoven
there is enough to be done. Cursor
has made a small selection for you.
Get away from it all
You want an active day? Just outside
Eindhoven’s city center you find the
‘Genneper Parken’. They are the starting point of nice walking routes, such
as cultural-historical routes that will
take you back through the ages. In ‘De
Malpie’, a nature reserve near Valkens waard, you can make trips by canoe, by
mountain bike and on foot.
Genneper Parken: Antoon Coolenlaan 1,
Eindhoven
De Malpie: Molenstraat, Valkenswaard
Cool down for a bit
What could be nicer on a hot summer’s
day than a fresh dive into the water?
Right next to the TU/e grounds lies De
IJzeren Man, a lake with a sunbathing
area. Outside Eindhoven you will find
Aquabest (near Best) and the E3 beach
in Eersel. You prefer a swimming pool?
Then go to the outdoor swimming center
De Tongelreep or the Ir. Ottenbad.
De IJzeren Man: Javalaan 149,
Eindhoven
Aquabest: Ekkersweijer 1, Best
E3-Strand: Buivensedreef 10, Eersel

Ir. Ottenbad: Vijfkamplaan 12,
Eindhoven
Nationaal Zwemcentrum De Tongelreep:
Antoon Coolenlaan 1, Eindhoven
Plaza Futura Buitenfilm
Weather permitting, theater Plaza
Futura at Leenderweg hangs a big film
screen outside on Tuesday and Friday
nights in July and August. Just draw up
your folding chair and enjoy a free film.
More information on
www.plazafutura.nl.
BBQ in the park
As soon as the sun is in the sky, the
Dutch bring out the barbecue. Likewise
on the terrace of pop podium de
Effenaar, located at Dommelstraat.
Every Sunday afternoon from 15.00
hours you can take in a forkful. More
information on www.effenaar.nl.
Kennedymars
In the night from 4 to 5 July the Brabant
village of Someren is wide awake. Over
a thousand fanatical hikers cover eighty
kilometers within twenty hours during
the Kennedy march. Of course your
cheers and shouts will be more than
welcome. But in between the market
stalls and the bars it is ‘gezellig’ above
all.
Kennedymarkt: Kanaalstraat, Someren

Extrema Outdoor
On July 18 dance lovers from miles
around gather by the waters of
Aquabest, near Eindhoven. During
Extrema Outdoor they dance to the best
beats of groups including Dave Clarke
en Erick E. More information on
www.extrema-outdoor.nl.
Bavaria Pro tour
On July 28 Helmond is the setting of the
Bavaria Profronde. The best interna tional racing cyclists - last year
includingRobbie McEwen and Carlos
Sastre - are coming to Eindhoven’s
neighbor city the day after the Tour de
France for an honorary round. At 20.00
hours tribute is paid to the Tour de
France cyclists and the tour starts
fifteen minutes later.
Start/finish: Dorpsstraat, Helmond
Folkwoods
Unique in the Netherlands: folk music
for three days on end. On August 14, 15
and 16 an international group of folk
musicians will be the guests at
Folkwoods, a grand festival in the
Philips de Jongh Wandelpark in
Eindhoven. More information on
www.folkwoods.nl.

Last Cursor

This is the last Cursor before the summer holidays. In
the Introweek for new students, which starts on Monday
August 17, the editors will compile a special intro
edition every day. The next regular issue of Cursor will
appear on Thursday September 3. Topical news during
the summer months may be found on
www.tue.nl/cursor.

Letter TU/e about Mexican flu

Now that the Mexican flu (New Influenza A) has been
named a pandemic by the World Health Organization,
there is increasing urgency at TU/e to take measures.
On Friday June 26 the university’s Operational
Managers and heads of Department therefore received a
letter containing the chief information about the
disease. The letter comes from the Working Conditions,
Environmental Protection, Safety and Radiation
Protection service (AMVS) and the Personnel and
Organization Department (DPO).
The letter says among other things what the symptoms
are and how you may be infected. It also says what to do
if you suspect that you may have been contaminated. In
that case the best option is to stay home and contact
your GP or the local office of the area Health Authority
as soon as possible. The preventive ingestion of virus inhibitors is advised against, because there is no permanent effect and there may be side effects as well. No
vaccine is expected until the autumn.
The Education and Student Service Center (STU) will
take care that the letter is also disseminated among
students, and an English-language version will be
available as well. You can also find the letter on the AMVS
site (see http://w3.tue.nl/nl/diensten/daz/amvs/amso/).
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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“Ogen openhouden voor wat er om je heen gebeurt”
Hongkong zijn erg mooie steden.”
In de zomer gaat Mike ‘vooral
veel muziek maken’. “Een reis
zit er jammer genoeg niet in
vanwege de schulden van de reis
naar Japan van vorige zomervakantie en het afgelopen
bestuursjaar, maar er kan lastminute altijd nog iets tussenkomen.”

De laatste Cursor van het collegejaar 2008/2009 - een jaar
met weer veel culturele activiteiten. Cursor vroeg enkele
medewerkers en studenten
naar hun persoonlijke hoogtepunten op cultureel gebied en
naar hun culturele plannen
voor de zomer.
Beeldhouwen,
schilderen, musea
bezoeken, films
kijken. Als
iemand een cultuurliefhebber
pur sang is, is het
Frans Franssen wel, docent
architectonisch ontwerpen bij
Bouwkunde en Industrial
Design. Privé en werk lopen
geregeld door elkaar bij de
docent. Wat hij in zijn vrije tijd
ziet of doet, probeert hij ook in
zijn lessen in te brengen. Zo
wijst hij studenten bijvoorbeeld
op interessante films die hij zelf
heeft gezien. In zijn kunstwerken speelt hij het liefst met
verschillende dimensies. Vorig
jaar maakte hij een zes meter
hoge sculptuur in de W-hal.
Terugkijkend op een cultureel
jaar springen er voor hem twee
zaken uit. “Het boek ‘De huid’
van schrijver Curzio Malaparte
maakte veel indruk. De stijl en
cynische humor zijn fantastisch.
Het verhaal speelt zich af in de
omgeving van Napels. Daar
moet in dezelfde tijd ook beeldhouwer Tajiri hebben rondgelopen. Er is nu een expositie met
studentenwerk over hem in
Vertigo.”
“Bij zijn eigen huis dat Malaparte op Capri liet bouwen en dat in
zijn boek een rol speelt, ben ik
zelf nog geweest. Het was alsof
ik daar weer rondliep. Verder
heb ik onlangs een tentoonstelling met werken van schilder
Matisse in Stuttgart bekeken.
Ondanks dat ik al heel wat van
hem heb gezien, was deze tentoonstelling erg bijzonder. Bijna
zijn hele oeuvre van portretten
hing er.” De zomer brengt
Franssen al schilderend door in
een atelier in Portugal.

Scène uit de musical Tarzan

Kerk van Le Corbusier in Firminy.

Culturele tip voor de zomer: “Voor
degenen die recht naar het zuiden
afzakken: de kerk van Le Corbusier
in Firminy, vlakbij St. Etienne, is
erg spannend en wonderlijk
modern.”

ziet er goed het verschil tussen
het oosten en westen en de
verschuiving naar westerse
gewoonten. Beijing, Sjanghai en

Culturele tip voor de zomer: “Ik
raad iedereen aan deze zomer eens
te genieten van de eigen cultuur.
Lekker met vrienden op pad, genieten en je ogen openhouden voor wat
er om je heen gebeurt. Verder wil ik
de tip geven eens naar muziek van
de Zweedse band Mando Diao te
luisteren. Die heb ik een paar jaar
geleden gezien op de Zomerparkfeesten in Venlo en afgelopen keer
op Pinkpop. In het najaar spelen ze
in de Effenaar, maar hun album-

Mike Wilmer is derdejaars
student Electrical Engineering
en naar eigen zeggen ‘in
meerdere opzichten’ bezig met
cultuur. “Ik beoefen de Oosterse
vechtkunst aikido, maak
muziek, ga graag naar concerten
en festivals en ben dit jaar in
China geweest. Onlangs ben ik
nog naar Pinkpop geweest. Dat
was heel gaaf; de sfeer, de
muziek, het gevoel van vrijheid,
lekker buiten zijn... Vooral het
optreden van Madness maakte
indruk. Lekker ouderwetse skamuziek, daar ben ik wel liefhebber van. Ik ga minder vaak
naar concerten en festivals dan
ik zou willen. Het geld en de tijd
moeten het ook toelaten.”
Wilmer is altijd volop met
muziek in de weer. “Op het
moment speel ik basgitaar in de
band Stop Contact. Die heb ik
tijdens mijn middelbare
schooltijd opgezet. We spelen
rockmuziek, voornamelijk
covers, maar we hebben ook een
eigen repertoire.”
Ook de studiereis naar China in
februari en maart was een hoogtepunt. “Het was echt super. Je

Juli
5 Via Ventosa. Straatfestival met
muziek, theater, design, kunst,
eten en drinken. Ventoselaan,
14.00-02.00 uur.
Zie www.tac.nu.
7 Zingen in de zomeravond
Quadrivium. Oefenen voor activiteit 12 juli. De Bunker, vanaf
19.30 uur.
Zie www.esmgquadrivium.nl.
11 Open dag Strijp-S. Ruim
dertig organisaties, initiatieven
en bedrijven op het terrein van
Strijp-S zetten hun deuren
open. Van 14.00 tot 22.00 uur.
Zie www.strijp-s.nl.
11-12 International Gipsy
Festival met Gipsy roadshow.
Minikaravaan van festival doet
Wilhelminaplein in Eindhoven
aan. Zie www.gipsyfestival.nl en

www.cafewilhelmina.nl.
12 Zingen in de zomer outdoor
Quadrivium. Leden van de
studentenmuziekvereniging
zingen op straat. Vanaf 12.00
uur, Eindhoven.
Zie www.esmgquadrivium.nl.
12 Sneakerz Eindhoven.
Dance-evenement dat door het
land trekt. Stadhuisplein, 13.00
tot 23.00 uur.
Zie www.sneakerz.nl.
18 Extrema Outdoor. Veertiende
editie van groot dance-festival
op Aquabest in Best. Zie
www.extremaoutdoor.nl.

Simone de Vaan is derdejaars
studente Scheikundige
Technologie. Ze doet al meer
dan vijftien jaar fanatiek aan
jazzballet. “Ik kan mezelf daar
helemaal in kwijt. Het is geweldig om met een groep iets moois
neer te zetten en te laten zien
wat je kunt.” Momenteel danst
Simone bij de Eindhovense
studentendansvereniging
Footloose. “Ik dans nu ongeveer
twee uur in de week. Voordat ik
ging studeren, had ik nog vier
uur per week training en danste
ik daarbij nog eens twee uur. Op
het moment kan ik daar niet
meer zoveel tijd voor vrijmaken.” Eerder is ze met een
dansgroep nog Limburgs
kampioen geworden.
Simone bezoekt graag dansvoorstellingen en musicals. Dit jaar
ging ze naar Tarzan. “Ze nemen
je helemaal mee in het verhaal
en de hele show eromheen is erg
mooi. Ik zou wel vaker naar een
voorstelling willen gaan, maar
ja, het kost ook wel wat.”
Ze staat op het punt naar
Thailand te vertrekken voor een
maand. “Ik ben niet zo van de
musea, maar ik wil er graag alle
mooie plekjes bezoeken. De
jungle in, een bezoek brengen
aan Bangkok en de lokale bevolking ontmoeten.”
Culturele tip voor de zomer:
Ehh… Mag ik daar nog even over
nadenken?”

De band Stop Contact.

Agenda culturele zomeractiviteiten in Eindhoven
Even niets te doen? In Eindhoven zijn genoeg culturele
activiteiten in de zomer. We
maakten een selectie voor je.

werk is al genoeg om je deze zomer
zoet te houden.”

19 Dommel picknick.
Familiepicknick met culturele
activiteiten en sport en spel.
Park van Meursstraat - J. van
Maerlantlaan, achter het Van
Maerlant College. Van 12.30 tot
18.30 uur.
Zie www.kleurrijkestad.nl.
26 Bluesplein 2009. Binnenen buitenevenement met zes
bluesbands. Café Wilhelmina,
vanaf 15.00 uur.
Zie www.cafewilhelmina.nl.

Augustus
14-16 Folkwoods. Driedaags
festival met nationale en internationale optredens. Philips de
Jong wandelpark.
Zie www.folkwoods.nl.
15 E-troit festival. Electronic
Music Festival, eerste editie van
festival met elektronische dansmuziek. Stadhuisplein,
Eindhoven.
Zie www.dommelvallei.nl.
16 Dancetour. Dance-evene-

ment op het Lichtplein, met
onder anderen dj’s Erick E en
Ferry Corsten. Van 13.00 tot
22.00 uur.
Zie www.dancetour.nl.
30 Eindhovens muziekfestival.
Is bedoeld voor het hele
gezin. Met
optredens van
onder
anderen
Jacques
Herb, Rob van
Daal, Django
Wagner, Grad
Damen en Steff
Ekkel. Franz
Leharplein, van
12.00 tot 21.15 uur.
Zie www.eindhovens
muziekfestival.nl.
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Uitstel van executie voor Stack
Oktober is de nieuwe
deadline die Stack zichzelf heeft gesteld om een
nieuw bestuur te vinden.
De studentencomputervereniging hing opheffing boven het hoofd,
maar tijdens de hiervoor
geplande opheffings-ALV
op 18 juni stond toch
weer een commissie op
die verder gaat zoeken
naar nieuwe bestuurders.
Half mei leek het, zo bleek
uit
gesprekken
met
bestuurders, slechts een
kwestie van tijd totdat studentenstad Eindhoven een
vereniging minder kende.
Volgens penningmeester
Bram Geron is er nu een
commissie opgestaan die
gericht gaat zoeken naar
een nieuw bestuur. Ook
ligt er een harde deadline,
in oktober dit jaar. “Dan

wordt er weer vergaderd en
wisselen we van bestuur.”
Geron gaf in mei aan zijn
bestuurspost te willen
laten voor wat het is, na
ongeveer een jaar in het
bestuur gezeten te hebben.
Ook bestuurslid David van
Deijk gaf aan het veld te
willen ruimen. Maar opvolgers werden er niet
gevonden - en dat was wel
de instelling waarmee de
heren dit collegejaar begonnen. Met de nieuwe
commissie, die specifiek
het doel heeft een nieuw
enthousiast bestuur te
vinden, is er dus uitstel van
executie.
Maar wat is het verschil
tussen het bestuur dat naar
opvolging zocht en deze
nieuwe commissie? “Het
huidige bestuur kan dan
nog de normale bestuurs-

taken blijven doen. De
nieuwe commissie is
alleen bezig met het
zoeken naar een nieuw
bestuur. En zij zijn daar
ook heel gedreven in
natuurlijk.”
Ook de opkomst op de
ledenvergadering
viel
Geron niet tegen. “Ik had
minder mensen verwacht.
Ik schat dat er sowieso
meer dan twintig leden
aanwezig waren. En dan
blijkt toch dat wanneer het
echt menens is, er mensen
opstaan. Dat hebben we al
eerder gezien.”
Het voortbestaan van Stack
is van belang voor ongeveer zestig studentenclubs die hun website laten
hosten door de computervereniging. Die hoeven
zich dus voorlopig nog
geen zorgen te maken.
(bron: shift040.nl)./

.

Zwijmelen bij Nick en Simon

Tropisch feestje
met veel cocktails
Het water bleek vrijdag warm genoeg om in te zwemmen. Foto’s: Bart van Overbeeke

Het bleek geen slecht
idee van de organisatie
om vrijdag 26 juni cocktails te serveren bij de
feesten Miami Nice en
het Natentamenfeest.
Binnen een paar uur hadden dorstige studenten
zo’n vijfhonderd cocktails
in hun keelgat laten
lopen, vertelt de organisatie. Meer had ook wel
gekund, ware het niet dat
de ijsklontjes inmiddels
gesmolten waren.
Drie studentenverenigingen hielden vrijdag een
feest om het academisch
jaar mee af te sluiten.
Studentenroeivereniging

Thêta, studentenhockeyvereniging Don Quishoot
en het Eindhovens Studenten Corps (ESC) tekenden
gezamenlijk voor de organisatie van een groot feest
voor ‘heel studerend Eindhoven’ ter afsluiting van
het jaar en als voorproefje
op de vakantie. Overdag
verkeerde iedereen in
tropische sferen bij de
loods van Thêta aan de
Kanaaldijk. Met zevenentwintig graden bleek het
ook nog eens warm genoeg
om het water in te duiken.
Niemand hoefde zich te
vervelen, met onder meer
een surfsimulator, een
drijvende trampoline in

het Kanaal, een cocktailbar
met professionele shaker
en een zwembad. De
meeste bezoekers hadden
zich goed aan het tropische
thema gehouden door de
nog enigszins bleke lijven
in zwemkleding te steken.
Bij slecht weer had de organisatie al een oplossing
voor handen. Jorrit Bohyn,
mede-voorzitter van de
Miami Nice-commissie:
“Bij regen konden we
terecht in tenten. Dan
zouden we gewoon een tropische tentenparty hebben
gehouden.” ’s Avonds werd
er na een barbecue nog
gefeest bij het ESC in de
Bunker./

.

Foto: Rien Meulman
De belangstelling viel een beetje tegen, maar
de bewonderaars van Nick en Simon zal het
een zorg geweest zijn. Op donderdag 25 juni
werd op het Stadhuisplein de eerste Summer
Night Live gehouden: een muziekfestival dat
studenten de mogelijkheid bood om -na de
afsluiting van het academisch jaar- een
avondje helemaal los te gaan op de muziek
van Nick en Simon, de Hermes House Band,
dj-act The Deejees en Lijn 7.
Ondanks het prachtige weer bleef het plein
voor het grootste deel leeg. Dat weerhield de
vrouwelijke fans van Nick & Simon er echter
niet van om zich rijendik en smachtend vlak
voor het podium te posteren, aldus Maurice
Smedts, penningmeester van studievereni -

ging Industria, die in de beginfase heeft
meegedacht over het festival. “Ik ben geen
fan van Nick en Simon, maar vond het een
bijzondere gewaarwording al die vrouwen
voor het podium te zien.”
Volgens medeorganisator Bart Zoontjes van
Café Spijker zijn ze er onvoldoende in
geslaagd de beoogde doelgroep -studentenaan te trekken. “We hebben 1200 kaarten
verkocht, terwijl we gemikt hadden op zeker
2500. En het publiek bestond nauwelijks uit
studenten, maar voornamelijk uit fans van
Nick en Simon. Volgend jaar willen we de
studenten er beter bij betrekken. Misschien
moeten we dan ook de programmering aan passen om het studentikozer te maken.”

Eerste NSK kickboksen in Eindhoven
Voor het eerst is een
officieel NSK kickboksen
gehouden en het Studentensportcentrum had de
primeur. Johan Aders,
assistent-instructeur en
voorzitter van de Eindhovense studentenkickboksvereniging Impact,
nam het initiatief voor
het toernooi op zaterdag
27 juni. Hij hield er zelf
een lichte hersenschudding aan over.
“Eerder zijn er wel studentenkampioenschappen
gehouden, maar dit was

het eerste officiële NSK”,
vertelt Aders. Het evenement trok twintig kickboksende studenten, van
wie zeven van Impact zelf.
De deelnemers kwamen
volgens Aders vooral uit
Amsterdam, Rotterdam en
Eindhoven. Op het toernooi speelde iedere deelnemer een wedstrijd en
zodoende kwamen er tien
winnaars uit. Drie van hen
zijn student in Eindhoven.
Aders bestempelt zijn
lichte hersenschudding als
‘een uitzondering’ bij het
kickboksen. “Meestal geldt:

hoe meer ervaring, des te
minder klappen je krijgt. Ik
had deze stoot wel zien
aankomen, maar hij raakte
me gewoon heel goed.”
Volgens Aders wordt kickboksen steeds populairder.
“Onze verenigingsleden
nemen ook elk jaar wat toe.
We hebben nu zo’n vijftig
leden. Met dit NSK hopen
we ook de kickbokswereld
wakker te schudden. Het
zou fijn zijn als dit elk jaar
wordt gehouden. Waarschijnlijk gaat dat ook
gebeuren.”/

.

Slippertje onder de douche
Anders dan bovenstaande kop doet vermoeden,
gaat het hier niet per
definitie om één of
andere seksuele uitspatting van studenten. De
Eindhovense studententennisvereniging Fellenoord heeft haar open
toernooi gebombardeerd
tot Fellenoord Open
‘Campinglife: Een slippertje onder de douche’.
Het toernooi wordt van
4 tot en met 12 juli
gehouden op de elf
tennisvelden van het
Studentensportcentrum.
Volgens Rens Dietz, voorzitter van de toernooicommissie, verwijst het thema
met een knipoog naar de
camping. “We spelen

onder meer beachtennis,
dus dat past wel bij het idee
van een camping.”De organisatie verwacht dit jaar
meer dan vierhonderd
deelnemers uit het hele
land. “Vorig jaar hadden
we een record met 335 deelnemers, nu hebben we dat
record alweer verbroken”,
vertelt Dietz. Zo’n honderd
deelnemers zijn lid van een
andere studententennisvereniging in Nederland,
zo’n tweehonderd tennissers komen van een burgervereniging, Fellenoord
is zelf vertegenwoordigd
met honderdvijftig leden.
Het draait tijdens het
toernooi niet alleen om de
tennissport. De deelnemers
gaan ook nog bier- en whiskyproeven, er komt een

kroegentocht,
er
wordt
een
pubquiz gehouden
en is er een wedstrijdje
knotsbal. Vrijdagavond 10
juli wordt van de deelnemers verwacht dat ze
verkleed komen bij het
themafeest. Verder zamelt
de organisatie gedurende
de week geld in voor straatkinderen in Rio de Janeiro.
Vanavond, donderdag 2
juli, is er een Pre-OT-party
in Café ’t Lempke. /

.

Meer info en inschrijven op
opentoernooi.fellenoord.nl.
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Ontbijtje voor het goede doel

Het grote introfeestgewoel begint dit jaar
twee dagen eerder dan
voorgaande jaren. Zeven
studieverenigingen en
het Eindhovens Studenten Corps hebben de
handen ineengeslagen
voor het Pre Intro Feest
op zaterdag 15 augustus.
Speciaal voor de intropapa’s en -mama’s, maar
eigenlijk voor iedereen
die aan vijf dagen Intro
niet genoeg feest heeft.

Zeven leden van dames dispuut Curieus van stu dievereniging J.D. van der
Waals (Technische
Natuurkunde) trak teerden leden van
dispuut EDDY vorige
week vrijdag op een uit gebreid ontbijt. Niet
geheel vrijwillig ove rigens: de studenten
hadden het ontbijt
‘gekocht’ op de veiling
van Curieus. Het dames dispuut haalde met de
veiling en een feest op 18
mei in totaal 1136 euro
op. Het geld is deze week
overgemaakt naar ont wikkelingshulporga nisatie Plan Nederland.
Aanvankelijk was het
plan om de studenten
ontbijt op bed te
brengen. Maar dat bleek
uiteindelijk toch niet zo
praktisch, vertelt
Curieus-lid Anneke
Kruyen. “Dat was toch
wat lastig met al die
spullen. De jongen die in
dat huis woonde, vond
het ook niet zo handig.”
Met croissants, vers geperste jus d’orange en
filet américain kwamen de
EDDY-leden niets tekort.
Wat deze studenten eerder
hadden geboden voor het
ontbijt, kan Anneke zich niet
meer precies herinneren. “Ik
weet wel dat een date met
een Curieus-lid goed was

Nog een introfeest erbij

Op de genoemde zaterdag
houdt de Centrale Intro
Commissie de zogeheten
‘Papa- en Mamadag’ voor
alle introbegeleiders, zo’n
tweehonderd in totaal. Het
Pre Intro Feest vormt de
afsluiting van deze dag.
“Op deze avond kunnen de
intropapa’s en -mama’s de
sfeer van de Intro proeven
zonder dat ze zich zorgen
hoeven te maken over de
introkids”, vertelt ESCpresident Geert Damman.
“En het is natuurlijk voor al
diegenen die van mening

zijn dat vijf dagen Intro
toch wel aan de krappe
kant is.”
Het ESC organiseert het
feest in samenwerking met
studieverenigingen Industria, Intermate, Japie, Protagoras, Simon Stevin, Van
der Waals en Lucid. De
avond is bedoeld voor alle
studenten van Eindhoven
en start om negen uur bij
het ESC in de Bunker. De
entree is gratis. De aankleding is dan al helemaal
voorbereid voor de Intro,
verwacht dus ‘de echte
introsfeer’.
Een feest voor de introbegeleiders, net voor de
start van de Intro. Verschijnen die dan nog wel
helder aan de start?
Damman vertrouwt op het
recuperatievermogen van
de begeleiders: “Gezien de
hele zondag die ze de dag
erna hebben om bij te
komen, kunnen ze zich
weer goed opladen voor
een hele week Intro.” De
Intro start op 17 augustus.
(bron: shift040.nl)/

.

Cursor zoekt studenten op buitenlandstage
voor zestig euro.” Bij de
veiling kon ook nog worden
geboden op het poetsen van
je kamer, op zwemmen met
Curieus-leden en op een
zelfgekookte maaltijd. Het
damesdispuut had de actie
op touw gezet om geld in te

zamelen voor het project
‘Because I am a girl’ van
Plan Nederland, waarmee
vrouwen en meisjes in ont wikkelingslanden worden
geholpen.
Foto: Bart van Overbeeke

Zit jij na augustus 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 nog 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.

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
Jelte Hofstra (tweedejaars Technische Innovatiewetenschappen) en Rob Ritzen
(zesdejaars Technische Wiskunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer
en geven commentaar.

Steven Dassen is 21 jaar en
komt oorspronkelijk uit
Knegsel, een dorpje niet al
te ver van Eindhoven. Hij is
vierdejaars student
Technische Bedrijfskunde.
Steven is lid van Interactie,
de studieverenging van
IEM (Industrial Engineering
and Management), maar
niet heel actief. Zijn
hobby’s zijn voetballen,
tennissen en gitaar spelen.
Als bijbaantje werkt hij als
Pieter Post bij TNT. Hij
moet altijd een zak chips in
huis hebben om lekker te
kunnen snaaien. Wat hij
verder altijd bij zich wil
hebben, zijn z’n steken,
maar die laat hij nogal
eens geregeld vallen.

Deze student houdt overdui delijk van muziek en reizen,
zegt Jelte, aan de Beatlesposter en platenspeler te
zien. Dit is een oldskool
type, houdt van rock,
Beatles, Jimi Hendrix, Bob
Dylan en is daarnaast zelf
een fervent gitaarspeler. Zijn
kledingstijl heeft hij echter
niet op zijn muzieksmaak
aangepast, er hangt name lijk een pak aan de kast en
comfortabele kleding over de
stoelen. De kamer is een rot zooi. Verder staan er Axedeodorant en een geurtje van
Hugo Boss, dus Jelte is ervan
overtuigd dat hier een man
woont. Naast het gitaar spelen werkt hij ook hard

aan zijn studie, getuige de
aantekeningen die hij op zijn
bureau heeft liggen. Jelte
denkt dat zijn favoriete
vakantiebestemming Spanje
is, vanwege de vlag aan de
muur. Hij denkt dat deze
student Industrial Design
doet; er zijn namelijk geen
studieboeken aanwezig. De
laptop duidt op een derde jaars student. Jelte gelooft
niet dat deze jongen al lang
op kamers zit, want er staan
niet veel glazen in de kast.
Het is waarschijnlijk geen
Limburger, want Jelte denkt
dat het Heineken-glazen
zijn. Deze jongen heeft altijd
een portable platenspeler bij
zich. En hij heeft altijd een

pak koffie in de kast staan
om wakker te blijven tijdens
het werken aan zijn projecten.
Het eerste wat Rob opvalt,
zijn de supermooie poster
van de Beatles en de gloei lamp aan het plafond. Deze
kamer is vast en zeker van
een man. Het ziet er verder
ongeordend uit en er hangen
een colbertjasje en twee
overhemden aan de kast. Het
enige gekke is dat er een
levende plant in de kamer
staat; welke man heeft dat
tegenwoordig nog! Welke
studie deze persoon doet,
weet Rob niet, maar hij doet
een gok: Technische
Bedrijfskunde. Aan de laptop
is te zien dat hij vierdejaars

student is. Zijn passie is
uiteraard muziek, gezien de
elektrische gitaar en de
elpees op tafel. Rob vindt het
leuk om te zien dat er nog
studenten zijn die een ouder wetse platenspeler op hun
kamer hebben (zou hij
stiekem zelf ook wel willen).
Zijn must-have-item is dan
ook een mp3-speler, zodat
deze student altijd en overal
naar goede muziek kan luis teren. Op verschillende
plaatsen in de kamer staan
mokken; deze man is dus een
echte koffiedrinker en zal
altijd koffie in huis moeten
hebben.

Ergernissen
Net als iedereen heb ik
bepaalde ergernissen: het
pakje kaas dat ik niet
openkrijg, Birkenstocks,
bumperklevers en recla mes voor leningen. En dan
heb je nog van die
woorden: dynamisch,
taskforce, klimaatneutraal
of darmflora. Het zal niet
aan mij liggen, iedereen
heeft vast wel een rijtje
bijzondere ergernissen,
maar de laatste tijd heb ik
een wel heel irrationele
ontwikkeld: rockmuziek.
Op de een of de andere
manier kan ik niet meer
luisteren naar die saaie
doorsnee bandjes of die
schreeuwerige, alles over stemmende hardrock. Men
zegt wel eens dat house
saai en eentonig is, maar
als ik naar rock luister, is
ook het enige wat ik hoor
snoeiharde gitaren en
geram op een drumstel.
Waar zit daar de afwis seling?
De laatste paar jaar lijkt
rock aan de uni populair der te worden, zeker bij
sommige studies. Jaren
geleden had je wel wat
Limburgers die naar carna valsmuziek luisterden,
maar had ik de indruk dat
de meesten niet echt van
die rockers waren, juist
het tegenovergestelde.
Tegenwoordig echter is de
‘dead slayer T-shirt
dragers dichtheid’ enorm
gegroeid. Op feestjes
staan tegenwoordig vaak
bandjes en vliegen de
lange haren je van alle
kanten in je gezicht. Zelfs
in de kroegen op de
campus verhippiet de
muziek. Wat is er mis met
een goeie dj en een beetje
dance? Als je rock wilt
horen, ga je naar een
concert: op een feest
horen gewoon lekkere
beats!
De enige plek waar ik nog
wel eens harde gitaar muziek kon waarderen,
was in de auto: rijdt zo
lekker door. Maar op de
één of de andere manier ga
ik er zó hard van rijden,
dat ik in rijbewijskwijt rakende snelheidregio’s
kwam. Dus nu kan ik het
eigenlijk nooit meer
waarderen: voor mij geen
rockmuziek meer!
Roy Warmerdam is
student Elektrotechniek

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:

Marion de Groot / 27 / student-assistent
bij TiNT
Wanneer: sinds medio juni
Wat:
foto met zelfontspanner
Waarom: “Ik was begin juni vanuit ‘De Wereld
Anders’, onderdeel van TiNT, met een leuke internationale groep op ‘Exposure’ in de Filippijnen.
‘Exposure’ is een project waarbij buitenlandse
jongeren live de problemen van een land bekijken,
het met je eigen ogen beleven van de situatie daar,
daadwerkelijk bij de ‘indigenous people’.
Ik was er negen dagen en het was in één woord
geweldig. Interessant, leuk en soms confronterend.
Veel mensen op de foto wonen in landen waar de drie
‘C’s gelden: chantage, corruptie, connecties. Dan kom
ik wel ergens anders vandaan. Ik kreeg toen ik daar
zat bijvoorbeeld een rotmailtje over een dreigende
mislukking van een stageplek, maar toen ik weer in
contact met de groep kwam,
dacht ik: ’waar maak ik me
druk om?’. Deze mensen
kunnen bijvoorbeeld niet
eens in hun eigen land
studeren of hebben slavenarbeid moeten verrichten.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
‘Regelmatige (min of meer kritische en
op een vaste plaats verschijnende)
bijdrage aan een krant of een weekblad,
meestal ondertekend, en een specifiek
domein van het maatschappelijk leven
becommentariërend of afwisselend de
meest gevarieerde onderwerpen behandelend.’
Dit is Van Dale’s definitie van het begrip
‘column’. Het geeft een adequate
beschrijving van mijn wekelijks stukjes
in dit blad. Maar, de meeste ‘columnisten’ zijn niet kritisch en behandelen
ook geen onderwerp - behalve misschien
zichzelf. Ze gaan ergens zitten met een
kop koffie of een borrel en kijken wat er
langs komt en luisteren wat er gezegd

wordt; daar doen ze dan verslag van. Een
uitgesproken representant van deze
‘stroming’ was de onlangs overleden,
zeer populaire Martin Bril in De Volkskrant.
In het laatste M Magazine van NRC
Handelsblad stond een column van mij.
Ik was één van de tien ‘winnaars’ van een
columnwedstrijd: 498 woorden over
mijn korte bestaan als helft van een
tweeling. Als ‘beloning’ kreeg ik van
beide juryleden, Aaf Brandt Corstius en
Frits Abrahams, een gesigneerde bundel
columns. Ik vind eigenlijk dat je
columns niet moet bundelen; ze horen
een beetje actueel te zijn en actualiteit is
vluchtig. Bovendien word je van het
lezen van de ene column na de andere

even melig als van het luisteren naar
moppen met een baard.
Ik heb van beide bundels de eerste
column gelezen. Die van Aaf, dochter
van Hugo -in 1951 mijn wiskundige
jaargenoot op het Roeterseiland in
Amsterdam- ging over een lied van Dolly
Parton; u weet wel, die vrouw met de
geweldige stem en de dito boezem. Het
lied heette ‘The Sparrow’ en het had Aaf
zo ontroerd dat ze spreekt over ‘de lieve
kleine spreeuw’. Maar helaas, een
sparrow is geen spreeuw, het is een mus
- een spreeuw heet ‘starling’ in het
Engels; haar vader zal het haar ook wel
verteld hebben.
Abrahams’ startcolumn is gesitueerd in
het echtelijk bed. Zijn vrouw vraagt of hij

wel weet wat voor dag het is. Maandag ja,
maar het is een bijzondere dag. Frits:
geen Ahnung. De lezer heeft al lang
begrepen dat Abrahams niet aan de verjaardag van zijn vrouw -of zoiets- gedacht
heeft, maar Frits nog niet. Dat kan ook
niet, want zijn vijfhonderd woorden zijn
nog niet vol. Ik weet niet meer hoe het
afliep; misschien liep het wel niet af.
Ik bedoel maar! U hebt het met uw
columnist buitengewoon getroffen. Mijn
‘bijdrage’ komt niet alleen regelmatig en
op een vaste plaats, maar hij gaat ook
ergens over, ik klap niet uit de echtelijke
sponde en mijn Engels is van bovenmodale kwaliteit.
Count your blessings!

