
SSttuuddeenntteenn  ddeemmoonnssttrreeeerrddeenn  ddiinnssddaaggmmiiddddaagg  2222  sseepp--
tteemmbbeerr  iinn  DDeenn  HHaaaagg  tteeggeenn  vvoooorrggeennoommeenn  bbeezzuuiinniiggiinn--
ggeenn  iinn  hheett  hhooggeerr  oonnddeerrwwiijjss..  OOnnddeerr  hheenn  wwaarreenn  ooookk
eennkkeellee  TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn..  OOnnddeerrwwiijjssmmiinniisstteerr  PPllaasstteerrkk
zzeeii  zziicchh  ttee  rreeaalliisseerreenn  hhooee  bbeellaannggrriijjkk  hheett  hhooggeerr  oonnddeerr--
wwiijjss  iiss  vvoooorr  ddee  ttooeekkoommsstt  vvaann  NNeeddeerrllaanndd..  HHeett  uuiittbblliijj--
vveenn  vvaann  bbeezzuuiinniiggiinnggeenn  kkoonn  hhiijj  eecchhtteerr  nniieett  ggaarraannddee--
rreenn..  DDee  LLaannddeelliijjkkee  SSttuuddeenntteenn  VVaakkbboonndd  ((LLSSVVbb))  hhaadd  ddee
ssttuuddeenntteenn  ttoott  aaccttiiee  ggeemmoobbiilliisseeeerrdd..  
OOookk  TTUU//ee--ssttuuddeenntteenn  RRiinnkkaa  vvaann  DDoommmmeelleenn  ((lliidd  vvaann
ssttuuddeenntteennffrraaccttiiee  PPFF))  eenn  JJoouukkee  ddee  BBooeerr  ((lliidd  vvaann  ddee  
jjoonnggeerreennaaffddeelliinngg  vvaann  ddee  SSPP))  nnaammeenn  ddeeeell  aaaann  ddee  
mmaanniiffeessttaattiiee,,  wwaaaarriinn  eennkkeellee  hhoonnddeerrddeenn  ssttuuddeenntteenn
eeeenn  bbeerrooeepp  ddeeddeenn  oopp  hheett  kkaabbiinneett  oomm  nniieett  ttee  bbeezzuuii--
nniiggeenn..  VVaann  DDoommmmeelleenn::  ““HHeett  iiss  ddee  PPFF  nniieett  aalllleeeenn  ttee
ddooeenn  oomm  hheett  bbeevvrriieezzeenn  vvaann  ddee  ssttuuddiieeffiinnaanncciieerriinngg,,  eerr
ssppeeeelltt  vveeeell  mmeeeerr..  HHeett  ccoolllleeggeeggeelldd  ggaaaatt  oommhhoooogg  eenn  eerr
iiss  sstteeeeddss  mmiinnddeerr  ggeelldd  vvoooorr  sstteeeeddss  mmeeeerr  ssttuuddeenntteenn..
HHeett  wwoorrddtt  aalllleemmaaaall  mmaassssaalleerr  eenn  ddee  ppeerrssoooonnlliijjkkee  
bbeeggeelleeiiddiinngg  nneeeemmtt  aaff..  IIkk  mmeerrkk  hheett  ooookk  aallss  ssttuuddeenntt
BBoouuwwkkuunnddee;;  ddee  pprroojjeeccttggrrooeeppeenn  bbeessttaaaann  uuiitt  sstteeeeddss

mmeeeerr  ssttuuddeenntteenn,,  tteerrwwiijjll  eerr  mmiinnddeerr  ddoocceenntteenn  zziijjnn..””
““DDee  ppoolliittiieekk  wwiill  mmeeeerr  mmeennsseenn  nnaaaarr  hheett  hhooggeerr  oonnddeerr--
wwiijjss  kkrriijjggeenn,,  tteerrwwiijjll  zzee  ddaaaarr  ggeeeenn  ggeelldd  tteeggeennoovveerr
sstteelllleenn..  IIkk  bbeeggrriijjpp  ooookk  wweell  ddaatt  eerr  bbeezzuuiinniiggdd  mmooeett
wwoorrddeenn,,  mmaaaarr  kkiijjkk  ddaann  ggooeedd  wwaaaarr  jjee  ddee  pprriioorriitteeiitteenn
lleeggtt..””  VVaann  DDoommmmeelleenn  oommsscchhrriijjfftt  ddee  ssffeeeerr  ddiinnssddaagg  aallss
‘‘aaaannvvaannkkeelliijjkk  bbooooss  eenn  llaatteerr  ggeezzeelllliigg’’..  ““EErr  wwaass  ooookk  wweell
bbeeggrriipp  vvoooorr  ddee  ssttaannddppuunntteenn  vvaann  ddee  sspprreekkeerrss  uuiitt  ddee
ppoolliittiieekk..””  
TTUU//ee--ssttuuddeenntteennffrraaccttiiee  GGrrooeepp--éééénn  wwaass  nniieett  vvaann  ddee
ppaarrttiijj..  FFrraaccttiieevvoooorrzziitttteerr  MMaarriieekkee  OOoosstteerrbbaaaann  lleeggtt  uuiitt
ddaatt  zziijj  ddee  aaccttiiee  oonnvveerrssttaannddiigg  eenn  vvoooorrbbaarriigg  vviinnddtt..
““CCoonnccrreeeett  ggeezziieenn  sscchheeeelltt  ddee  mmaaaattrreeggeell  ddee  ssttuuddeenntteenn
ddee  kkoommeennddee  ttwweeee  jjaaaarr  eeeenn  ppaaaarr  eeuurroo  ppeerr  mmaaaanndd..  HHeett
hheeeefftt  aabbssoolluuuutt  nniieett  ddee  iimmppaacctt  ddiiee  ddee  LLVVSSbb  sscchheettsstt..
BBoovveennddiieenn  mmooeetteenn  wwee  aallss  ssttuuddeenntteenn  ggooeedd  bbeesseeffffeenn
ddaatt  ooookk  wwiijj  iinn  eeeenn  kklliimmaaaatt  vvaann  eeccoonnoommiisscchhee  rreecceessssiiee
lleevveenn..””  OOoosstteerrbbaaaann  wwaaaarrsscchhuuwwtt  ddaatt  zzeeuurreenn  oovveerr
ttwweeeejjaarriiggee  bbeevvrriieezziinngg  vvaann  ddee  ssttuuddiieeffiinnaanncciieerriinngg  
mmiinnaacchhttiinngg  kkaann  ooppwweekkkkeenn  bbiijj  hheett  ppuubblliieekk..  ((JJvvGG//NNSS))
FFoottoo::  HHaannss  SSttaakkeellbbeeeekk
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Eén van de belangrijkste bevel-
hebbers van de Amerikaanse
strijdkrachten, generaal David
Petraeus, schetste maandag 
21 september in een bomvolle
Blauwe Zaal in vogelvlucht de
actuele situatie in onder meer
Irak en Afghanistan. Petraeus
en de veelgedecoreerde vete-
raan luitenant-kolonel James
Megellas verzorgden samen de
zogeheten Freedom Lecture. 

“Irakcratie”, zo bestempelde
Petraeus, bevelhebber van het
Amerikaanse Central Command,
de speciale vorm van democratie
die wellicht zou kunnen werken
in het sterk verdeelde Irak.
Waarmee hij maar wilde zeggen
dat die vorm van democratie 
ongetwijfeld afwijkt van wat wij
daar in het westen onder

verstaan. Petraeus (rechts op de
foto) voert sinds november vorig
jaar het bevel over de regio waar
op dit moment de meeste gewa-
pende conflicten plaatsvinden:
het Midden-Oosten en landen als
Afghanistan en Pakistan. 
Hij presenteerde in het kort een
overzicht van de enorme proble-
men waarmee hij als bevelhebber
van ruim 230.000 Amerikaanse
militairen dagelijks te maken
heeft. Die problemen lopen
uiteen van de religieuze en et-
nische gewelddadigheden in
Irak, de nucleaire dreiging vanuit
Iran, de piraterij en smokkel-
praktijken voor de kust van
Somalië tot de toenemende insta-
biele situatie in Afghanistan en
Pakistan. 
Hij probeerde ook te verduide-
lijken hoe de Amerikanen

denken de problemen aan te
pakken. Nog betere samen-
werking met lokale partijen en
andere partnerlanden, wezen-
lijke bescherming van de burger-
bevolking en het meedogenloos
aanpakken van degenen die het
vredesproces frustreren, zijn
enkele van die maatregelen. Ook
ging hij in op de schade die 
bijvoorbeeld de martelingen-
praktijken in de Abu Ghraib-
gevangenis hebben aangericht.
“Het is uitermate belangrijk dat
we in deze regio ook handelen
naar onze eigen waarden. Doen
we dat niet, zoals in Abu Ghraib,
dan betalen daar nog jaren later
de tol voor”, aldus Petraeus. 
Naast Petraeus sprak ook vete-
raan luitenant-kolonel James
Megellas (1917). Megellas (op de
foto in het midden) was als luite-

nant betrokken bij onder meer
operatie Market Garden, die afge-
lopen week uitvoerig herdacht is
in onder meer Eindhoven,
Nijmegen en Arnhem. Megellas,

die onder meer de Militaire
Willemsorde heeft ontvangen,
sprak vooral over zijn eigen erva-
ringen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. (HK)/.

Protesteren tegen bezuinigingen

Amerikaanse bevelhebber Petraeus spreekt aan TU/e

Foto: Bart van Overbeeke

‘TU/e moet groeien
voor Brainport’
De TU/e moet de komende tien
jaar fors groeien en zich nog
nadrukkelijker inbedden in een
internatonale context. Die
dringende aanbevelingen
kwamen dinsdag 22 september
prominent naar voren tijdens
het slotdebat van de Super-
TU/esday van de subfaculteit
Technische Innovatieweten-
schappen (TIW). 

Een aanzienlijke groei van de
TU/e de komende tien jaar, die
moet leiden tot tweemaal de
huidige omvang, is onontbeerlijk
voor een sterke Brainport
Eindhoven. Zo beweerde bijna
elke spreker die deelnam aan het
slotdebat. Ook de Eindhovense
burgemeester Rob van Gijzel, die
optrad als debatleider, liet zich
kennen als een voorstander van
dit streven en probeerde keer op
keer TU/e-collegevoorzitter ing.
Amandus Lundqvist er een uit-
spraak over te laten doen.
Lundqvist liet zich echter niet
verleiden om op dit punt
concrete toezeggingen te doen.
Naar eigen zeggen wil hij niet
vooruitlopen op de bevindingen
van de regiegroep, die momen-
teel onderzoekt waar de TU/e in
2020 zou moeten staan. 

Tijd
Prof.dr. Sjoerd Romme, decaan
van de faculteit Industrial Engi-
neering & Innovation Sciences
(IE&IS), liet weten dat het 
opbouwen van onderzoekskwa-
liteit tijd kost en dat daarna pas
gedacht kan worden aan het op-

schalen van activiteiten. En de
middelen die dat mogelijk
moeten maken, moeten toch uit
Den Haag komen, aldus Romme. 
Ook haar internationale aspi-
raties moet de TU/e opschroe-
ven, vonden veel van de aanwezi-
gen - iets wat overigens geldt voor
de hele regio. Harry Hendriks, 
directeur Philips Benelux: “Het
geld ligt op straat, maar dat is niet
op de Boschdijk, maar in
Shanghai, Dubai of New York.” 
Met name prof.dr. Koen Frenken,
hoogleraar Economics of Inno-
vation aan de faculteit IE&IS,
pleitte voor vergaande stappen.
Frenken vindt dat de TU/e nog
meer buitenlandse studenten
moet aantrekken en goed moet
opvangen, liefst op een aantrek-
kelijk ingerichte campus. Engels
moet ook voor de bachelor de
voertaal worden en er moet meer
worden samengewerkt met
Fontys en de Universiteit van
Tilburg.

Onderschat
Lundqvist liet weten dat vaak 
onderschat wordt hoe internatio-
naal de TU/e op dit moment al is,
als gekeken wordt naar het aantal
buitenlandse studenten in de
masters, bij de ontwerpersoplei-
dingen en binnen de promotie-
trajecten. “Die aantallen liggen
nu al op respectievelijk twintig,
ruim zestig en vijftig procent.”
(HK)./.
Lees meer over de SuperTU/esday van
TIW op de pagina’s 8 en 9. 
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Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
Het valt niet mee om een

groepsportret te maken van
zeven neven van de familie

Geerts. De ene neef komt nog
lolliger uit de hoek dan de

andere en dat brengt, behalve
een hoop onzin, een boel

kabaal met zich mee. 
We doen een poging.

Om de paar minuten klinkt er
een bulderend gelach door de
gangen van N-laag. In een kamer
op de eerste verdieping zijn na
langdurig agendatrekken Herjan,
Ton, Marcel, Erik, Jeroen, Jasper
en Stijn bijeengekomen. Het is
de eerste en de laatste maand
waarin deze zeven kleinkinderen
van de overleden opa en oma
Geerts uit Schijndel tegelijker-
tijd aan de TU/e studeren. 
Drie staan er ingeschreven bij
Technische Bedrijfskunde, er

zijn twee Werktuigbouwers, één
student Industrial Design en
één neef is actief bij het Stan
Ackermans Institute. 
Behalve de Schijndelse tweeling
Jasper en Stijn wonen ze allemaal
in Eindhoven.“Ze pesten ons”,
zegt de achttienjarige tweeling.
“We krijgen altijd te horen dat we
de jongsten zijn. Soms zeggen
ze zelfs dat wij nog maar elf jaar
zijn.” “Maar ze
drinken wel 
het meest”, 
reageert een
neef. 
“En alles door
elkaar! Zij zijn
de generatie
waar iedereen zo bang voor is.”
Vijf neven schateren het uit.
De jongens Geerts komen zoveel
mogelijk bij elkaar op verjaar-
dagen en ze hebben elk jaar een
familiedag. Eenmaal is er zelfs
een neefjes- en nichtjesweekend

geweest. Toen gingen ze met z’n
allen -nou ja, bíjna: Jeroen moest
het feestje tot zijn grote spijt
missen- skiën in Winterberg. 

Maar het walking dinner dat ze
in april organiseerden, is beslist
een hoogtepunt. Ze lieten elkaar
en hun ooms en tantes ongeveer
zestien kilometer door Eindhoven
lopen om een complete maaltijd

bij elkaar te
scharrelen.
Het voor-
gerecht was
in Woensel
bij Ton, die
maandag 28
september

zijn bul ontvangt. Daar startten
de tweeëntwintig deelnemers
met een amuse en borrel. In de
Tramstraat serveerde de vriendin
van Herjan, de oudste en blondste
van het stel, een gevulde paprika.
Van daaruit was het weer een

eindje lopen naar het huis van
Marcel en Herjan in Gestel. Een
bevriende tweesterrenkok maakte
gehaktballen van ganzenlever op
een bedje van aardappelpuree en
chique andijvie. Voor een spoon
van sterke drank met aardbeien
kon iedereen zich begeven naar
Stratum waar Jeroen woont.
“Daarna gingen we weer naar het
noorden, naar de Boschdijk, om
bij Erik een toetje te krijgen. We
moesten over het Stratumseind
en daar zijn we enkele ooms en
tantes kwijtgeraakt.” Hahahaha.

Zeven neven aan de TU/e - maar
waar zijn de nichtjes? “Nou, opa
en oma hebben twaalf klein-
kinderen, onder wie maar twee
meisjes. Eén van hen studeert 
in Brussel en de zus van Erik is
juf geworden. Er zijn ook drie
neven die niet aan de TU/e
studeren: één doet het in Tilburg,
één is afgestudeerd in Nijmegen

en er werkt er ook één in België.”
De jongens weten heel goed hoe
ze met die zwarte schapen moeten
omgaan: “Heel snel voorbijlopen
en vooral niet aankijken.” Een
lach davert door de kamer. De
neven hebben geen mascotte,
maar zonder twijfel zouden ze
daarvoor een fles Sambuca
kiezen, een Italiaanse anijsdrank.
De verklaring hiervoor legt een
enorme familievriendelijkheid
bloot. “Dan maken we de tantes
ook blij, vooral Herjans en
Marcels moeders. Dat zijn dan
ook echte Geertsen.” De jongens
zouden elk jaar wel een neefjes-
en nichtjesweekend willen 
organiseren, al was het maar 
om de spaarpot van opa leeg te
maken. Maar dat lukt steeds maar
niet. Hoe komt dat toch? “Omdat
wij het zo druk hebben met
studeren.” Bulderend gelach./.

“Onze andere neven? Heel snel voorbijlopen en vooral niet aankijken”

Zeven neven

We treffen Tony Beeby bovenop één van
de vier kunstwerken van Ad Dekkers
tussen Vertigo en Matrix met een meetlint
in zijn handen. Wat is hij toch aan het
doen?

“Ik ben voor een eerstejaarsproject van
Bouwkunde een huis aan het ontwerpen
dat over dit kunstwerk heen past. Ik heb 
al foto’s gemaakt en nu meet ik de hoogte
van dit betonblok.” Tony vindt het een
goede opdracht, want binnen bepaalde 

limieten voelt hij toch veel vrijheid en alle
facetten van ontwerpen komen aan bod.
“We moesten één van de vier geometrisch
gevormde betonblokken van Ad Dekkers
kiezen om daar een woon- en werkplek
voor een beeldhouwer overheen te zetten,
binnen de omheining. Het mag niet hoger
zijn dan breed, dat wordt dan negen meter
zestig. Ik wil de loopbrug van vier meter
twintig hoog erbij betrekken, zodat je van
daaruit kunt zien waar de kunstenaar aan
werkt.” 
Het kunstwerk is volgens Tony -maar hij
weet het niet helemaal zeker- in 1972 
in Den Haag ontstaan. Een jaar of tien
geleden is het verhuisd naar het TU/e-
terrein, waar het nu wordt gebruikt voor
een bacheloropdracht. Er staan vier weken
lang zestien uren voor op het rooster.
Maar je mag ook in je eigen tijd verder
werken, zoals Tony deze vrijdagmiddag
doet. 
Heel zijn leven zit de negentienjarige
Eindhovenaar al te tekenen en platte-
grondjes te maken. Nu verschuift zijn 

interesse meer naar stedenbouw. Wat
Tony betreft zit hij over een tijdje in
Dubai. “Daar zijn ze echt heel mooie
dingen aan het bouwen.” 

Gehaktballen 

van 

ganzenlever
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Kamer kreeg te weinig 
informatie over Lissabon-doelen
Het kabinet heeft de Tweede
Kamer onvoldoende informatie
gegeven over de zogeheten
Lissabon-strategie. In de jaar-
lijkse rapporten stonden maat-
regelen en kosten niet altijd
vermeld.

Het kabinet meldde ook niet of de
maatregelen werken. ‘Dit belem-
mert een debat tussen Kamer en
kabinet’, schrijft de Algemene
Rekenkamer in een rapport over
de Lissabon-doelstellingen. In
andere landen is het overigens
nog slechter gesteld met de ver-
antwoording. 
De 27 lidstaten van de Europese
Unie hebben in 2000 afge-
sproken dat de EU tien jaar later
‘de meest dynamische en concur-
rerende kenniseconomie van de
wereld’ moest zijn. Nederland
heeft lang niet alle doelstellingen
gehaald. Zo zijn de investeringen
in onderzoek en ontwikkeling

gedaald, vergeleken met het
Bruto Binnenlands Product: van
1,8 naar 1,7 procent. Dat komt
niet in de buurt van de drie
procent van de Lissabon-doelstel-
lingen. Ook werd pas in 2006
bepaald dat dit streven neer-
kwam op één procent publiek en
twee procent privaat.
Veel doelstellingen zijn echter
niet concreet genoeg om achteraf
te bepalen of Nederland ze heeft
gehaald of niet. Zo moesten de
landen ‘beter anticiperen op de
behoeften aan vaardigheden, de
tekorten op de arbeidsmarkt en
de knelpunten’. Bovendien had
de strategie op veel terreinen
weinig invloed op het lopende
beleid.

Peer pressure
Volgend jaar gaan de lidstaten
praten over een voortzetting van
de Lissabon-strategie. De Reken-
kamer raadt aan om de strategie

te verbeteren en concretere
doelen na te streven. Het zouden
ook best wat minder doelen
mogen zijn.
Een goed idee, zegt minister
Maria van der Hoeven van Econo-
mische Zaken in een reactie. Als
de doelstellingen beter meetbaar
zijn, kun je de prestaties van de
verschillende landen tegen
elkaar afzetten, wat volgens haar
“bijdraagt aan ‘peer pressure’
binnen de strategie”.
Maar de minister ontkent dat de
Kamer onvoldoende geïnfor-
meerd is. Het korte document dat
de leden kregen, is volgens haar
overzichtelijker dan een volledi-
ge, gedetailleerde verantwoor-
ding zou zijn. Voor dat laatste
kunnen de parlementariërs 
bovendien in de rijksbegroting
kijken. (HOP)/.

Virtuele colleges 3TU probleemloos van start
De virtuele colleges in 3TU-
verband zijn aan het begin van
het collegejaar zonder proble-
men van start gegaan. Met een
high definition videoverbin-
ding zijn de eerste vakken
tussen de TU/e en de Universi-
teit Twente inmiddels
uitgewisseld.

Volgens Alexander van den Hil
van de Dienst ICT is veel overleg
nodig geweest om de vakken
zodanig in te roosteren dat ze 
gelijktijdig in Eindhoven, Delft
en Twente te volgen zijn. Wat de
technische aspecten betreft, is er
geen vuiltje aan de lucht. “Beeld
en geluid zijn prima en de
colleges zijn goed te volgen. Er zit
alleen een beetje echo op de
vragen die studenten vanuit de
zaal stellen. Maar die gaan we
eruit halen.”
In het Auditorium is sinds kort
een videozaal ingericht met een
mobiele opstelling. Voorin de
zaal staat een camera op statief
die de docent frontaal in beeld
brengt. Naast hem staat op een
verrijdbaar karretje een beeld-

scherm met bovenop een
camera. Op het beeldscherm kan
de docent de studenten zien en
horen die buiten de videozaal het
college volgen. En omgekeerd
kunnen de studenten de docent
volgen via de camera’s. De regie
is in handen van de docent, die
met een afstandsbediening kan
schakelen tussen beide camera’s. 

Capaciteit
Het mastervak ‘Distributed trust
management’ ging op 1 septem-
ber als eerste de lucht in. In de
Eindhovense videozaal zaten
vijftien studenten, aangevuld
met acht studenten die in Twente
het college volgden. De virtuele
colleges bieden niet alleen het
voordeel van onderwijs op af-
stand; de universiteiten kunnen
hiermee ook hun capaciteit 
vergroten. Zo hebben zich voor
het mastervak ‘Requirement
Analyses Design and Verifica-
tion’ tachtig Eindhovense stu-
denten gemeld. Ongeveer zeven-
tig van hen pasten afgelopen
week in de videozaal, de rest kon
in een aanpalende ruimte het

college interactief volgen.
Tegelijkertijd zaten in Twente vijf
studenten mee te kijken. 
Prof.dr. Sandro Etalle (Wiskunde
& Informatica) heeft kort proef-
gedraaid voordat hij begon aan
het virtueel college ‘Distributed
trust management’. “Ik heb
tijdens de les de opstelling ver-
anderd om het mezelf wat mak-
kelijker te maken. Maar het is
vanaf de eerste dag geen enkel
probleem om met de camera’s te
werken. Het is een natuurlijke
manier van lesgeven die nauwe-
lijks beperkingen kent. Als je het
bord gebruikt, moet je in grote
letters schrijven, maar dat went.
Het enige dat je niet moet doen,
is naar studenten of een deur
lopen. Dan verdwijn je uit beeld.”  

De komende tijd wordt nog
gezocht naar de beste opstelling
van het beeldscherm en de came-
ra’s om een optimale commu-
nicatie over en weer te krijgen
tussen docent en studenten.
Daarna krijgt de videozaal een
vaste inrichting. (FvO)/.

Ach en Wee
Foto: Bart van Overbeeke

ID-studenten in race 

ontwerpwedstrijd zwerfafval
Vier studenten van de facul-
teit Industrial Design (ID)
doen mee aan een ontwerp-
wedstrijd van de gemeente om
het voormalige Philips-
complex Strijp S schoon te
houden van zwerfafval. Het
beste idee voor een vernieuw-
ende prullenbak wordt daad-
werkelijk ontwikkeld in de
vorm van een prototype en bij
succes op het terrein 
geplaatst. Wethouder Erik
van Merrienboer (Milieu) is
enthousiast over de TU/e-
inzending. 

De tweedejaars ID-studenten
hebben een ijzeren mannetje
gemaakt, genaamd Philip, met
een deksel van een prullenbak
in zijn hand. Zijn hoofd is een
lichtbol, die opschijnt als voor-
bijgangers rommel in de afval-
bak gooien. “We kwamen op het
idee door het bekende afvalpic-
togram, waar ook een man iets
in de prullenbak doet. De licht-
bol moet mensen bewegen hun
rotzooi weg te gooien”, zegt één
van de studenten, Paul Groe-
nendaal. Het mannetje moet in
diverse houdingen en op ver-
schillende plekken op Strijp S
terugkomen. “Philip is een gast-
heer en moet sfeer creëren op
het terrein.” 
Van Merrienboer vindt het ont-
werp (één van de vijf inzendin-
gen die tot nu toe binnen-
kwamen) een goede combinatie
van historie, design, techniek en
innovatie. “Het zal mensen 
verleiden om hun afval niet
meer op straat te gooien, maar
in deze uitnodigende afval-
verzamelaar.” 

Een panel deskundigen selec-
teert vanaf volgende maand de
twintig beste ideeën. Deze
worden op de website van de 
gemeente geplaatst. Vanaf eind
oktober kan het publiek via 
internet op één van de genomi-
neerde ontwerpen stemmen.
De uiteindelijke winnaar wordt
eind december bekendgemaakt.
De gemeente onderzoekt vervol-
gens of het verkozen ontwerp
ook werkt in de praktijk en
mensen ervan weerhoudt hun
afval op straat te gooien.

De gemeente beschouwt het
voormalige Philips-complex als
ideale proeftuin voor innova-
tieve projecten. Op het voorma-
lige industrieterrein moeten in
de toekomst onder meer appar-
tementen en winkels herrijzen.
Voor ‘Strijp-S, simply the clea-
nest’ wordt ruim zes euroton
uitgetrokken. Een gedeelte
daarvan komt uit een rijkssubsi-
diepot speciaal bestemd voor dit
soort projecten. (TA)/.
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Opleiden en onderzoe-
ken: dat is waar we goed
in zijn. De TU/e is een
prachtige plek om te
kunnen leren en werken,
midden in de technolo-
gische hotspot van
Nederland en in het hart
van Europa. Het is fasci-
nerend wat we de afgelo-
pen vijftig jaar hebben
bereikt. Als jonge uni-
versiteit draaien we vol-
op mee met universitei-
ten die een veel langere 
geschiedenis hebben.
Strategie TU/e 2020 laat
ons nadenken over wie
wij zijn en wat we willen.
Willen we goed zijn, beter, of misschien
wel de beste? Ik hoop dat we in dit
proces ruimte zullen geven aan onze
ambitie, onze durf en de wil om het waar
te maken. Hoewel ‘leading’ duidelijk in
onze slogan zit, lijkt het motto in de
praktijk soms: ‘Doe maar gewoon…’.

Het is beangstigend om iets graag te
willen. De beste willen zijn, is namelijk
niet gewoon, dat is bijzonder. Wat als het
niet lukt? Mij is de afgelopen tijd duide-
lijk geworden dat het inderdaad span-
nend is om iets graag te willen. Of het
uiteindelijke doel gehaald kan worden is
onzeker, maar het staat vast dat je verder
komt dan wanneer de lat lager had
gelegen. Er is durf nodig om ambitieus
te zijn! 
En dan? Naar mijn mening blijven goede
plannen en mooie ideeën te vaak onafge-

maakt. Dat is zonde van
de energie die erin 
gestoken is en boven-
dien ontmoedigend,
want waarom later
opnieuw mooie plannen
maken? De TU/e
verdient veel meer dan
dat. Ik hoop van harte
dat we de komende jaren
samen de kansen zullen
grijpen om iets heel 
bijzonders te verwezen-
lijken. 

Wij, de mensen die hier
leren en werken, zijn het
fundament van de TU/e.
We zullen elkaar de

komende tijd tegenkomen en soms ook
botsen. Daarom moeten we meer dan
ooit investeren in de relatie met elkaar.
Communicatie is niet iets vrouwelijks,
of niet-voor-onderzoekers. Vraag naar
elkaars drijfveren, meningen en nodig
uit tot feedback. De antwoorden of 
reacties zijn soms onverwacht, maar
helpen ons verder. Achter de deuren die
geopend worden, ligt een nieuwe
horizon.
Een beetje meer lef, dat is wat ik ons
allen wens de komende tijd. Doe eens
on-gewoon!

Sagitta Peters MSc, business 
manager Institute for Complex
Molecular Systems

ZZiiee  ooookk  wwwwww..ttuuee..nnll//ssttrraatteeggiiee22002200

Aanvragers van een nieuw paspoort
moeten sinds deze week hun vinger-
afdrukken afstaan, die centraal worden
opgeslagen. Velen uitten al hun angst
over misbruik van de gegevens door
kwaadwillenden van buitenaf. Misbruik
van de gegevens door insiders wordt
ondertussen onterecht buiten beschou-
wing gelaten.   

“Bij geautomatiseerde vingerafdruk-
systemen is er minder controle op de
kwaliteit van de achtergelaten vinger-
afdruk”, zegt universitair docent Boris
Skoric. “Dat heeft onder meer te maken
met de tijd die je neemt voor de afname.
Vanwege die onnauwkeurigheid loont het
voor een crimineel om in een grote data-
base een persoon te zoeken die op hem
lijkt qua vingerafdruk. Zo kan hij doen
alsof hij die persoon is. 
Er moet dus een vorm van bescherming
op die database zitten. Door de data te
versleutelen, kunnen alleen systeem
beheerders ernaar kijken. Heel veel aan-
vallen op databases gebeuren echter van
binnenuit. Dankzij een lek kunnen crimi-
nelen hun slag slaan. 
Hoe je zaken als wachtwoorden tegen sys-
teembeheerders kunt beschermen, is al
sinds de jaren zeventig bekend. Het heet

‘cryptographic hash function’ en komt
erop neer dat de ingevoerde gegevens
door een complexe wiskundige procedure
worden gemangeld. De systeembeheer-
der ziet alleen het resultaat en is niet in
staat om uit te rekenen wat oorspronke-
lijk werd ingevoerd, ook al weet hij
precies wat de mangelmethode is. 
Er is één probleem: een wachtwoord kun
je telkens letterlijk invoeren, maar de
afdruk van een wijsvinger bevat altijd wat
ruis. Twee afdrukken van dezelfde vinger
zijn nooit volledig hetzelfde. Die ruis kun
je verwijderen met zogeheten ‘error 
correction codes’. Daarbij wordt een klein
beetje extra informatie aan de data
geplakt, om de vingerdrukafnames 
onderling beter vergelijkbaar te maken.
Die extra informatie kan echter iets bloot-
geven over de oorspronkelijke biometri-
sche gegevens. Ik heb me beziggehouden
met een methode, ‘fuzzy extractors’, om
error correction codes toe te passen
zonder dat er teveel gevoelige informatie
weglekt.
Dergelijk onderzoek gebeurt pas sinds
enkele jaren; er is nog een lange weg te
gaan. De methode wordt nauwelijks toe-
gepast, de meeste mensen zijn niet op de
hoogte van het bestaan ervan. Het punt is
ook dat bepaalde beleidsmakers juist wel

de mogelijkheid willen om alle gegevens
in te zien. Instanties als de geheime
dienst willen vaak graag een achterdeur
naar dergelijke data. Dat wordt, denk ik,
nog een lange strijd.
Wie zich bezighoudt met computerveilig-
heid, maakt pessimistische aannames. In
dit vakgebied is het helaas zo dat je nooit

paranoïde genoeg kunt zijn, wil je enige
kans van slagen hebben. Dan kom je uit-
eindelijk uit op deze beschermings-
methode.” 

Tekst: Enith Vlooswijk
Foto: Paul Bloemen

‘Bij beveiligingskwesties kun je
niet paranoïde genoeg zijn’

Dr. Boris Skoric, universitair docent bij de Security Group 

van de faculteit Wiskunde & Informatica

HHeeeefftt  NNeeddeerrllaanndd  ttee  vveeeell  uunniivveerrssiitteeiitteenn??  JJaa
eenn  nneeee,,  lluuiiddtt  hheett  ddiipplloommaattiieekkee  aannttwwoooorrdd..
WWeetteennsscchhaappppeelliijjkk  NNeeddeerrllaanndd  ssppiieeggeelltt
zziicchh  ggrraaaagg  aaaann  AAmmeerriikkaa  ((VVSS))..  LLaatteenn  wwee
ddaatt  hhiieerr  ooookk  eeeennss  ddooeenn..  DDee  wweerrkkeelliijjkkee
vvrraaaagg  iiss  ddaann::  wwaatt  iiss  eeiiggeennlliijjkk  eeeenn  uunniivveerr--
ssiitteeiitt??
IInn  ddee  ttoopp  550000  vvaann  ddee  AAccaaddeemmiicc  RRaannkkiinngg  
ooff  WWoorrlldd  UUnniivveerrssiittiieess  ((AARRWWUU))  ssttaaaann  115599
AAmmeerriikkaaaannssee  uunniivveerrssiitteeiitteenn,,  4422  EEnnggeellssee
((UUKK)),,  3300  DDuuiittssee,,  2233  FFrraannssee  eenn  1122  NNeeddeerr--
llaannddssee  --  iikk  vveerrkkllaapp  nniieett  wwiiee  eerr  oonnttbbrreeeekktt..
DDiiee  1122  iiss  nnaattuuuurrlliijjkk  hheeeell  vveeeell..  IImmmmeerrss,,  ddee
VVSS  hheeeefftt  ttwwiinnttiigg  kkeeeerr  zzoovveeeell  iinnwwoonneerrss  aallss
NNeeddeerrllaanndd,,  DDuuiittssllaanndd  vviijjff  kkeeeerr  eenn
FFrraannkkrriijjkk  vviieerr  kkeeeerr..  HHeebbbbeenn  wwee  eecchhtt  vveeeell
ttee  vveeeell  uunniivveerrssiitteeiitteenn??  IInn  zzeekkeerree  zziinn  --iikk
bbeenn  vvoooorrzziicchhttiigg--  iiss  ddaatt  iinnddeerrddaaaadd  zzoo..  DDaatt
hhaannggtt,,  zzooaallss  ggeezzeeggdd,,  aaff  vvaann  ddee  ddeeffiinniittiiee
vvaann  uunniivveerrssiitteeiitt..  HHooee  ddooeenn  wwee  ddaatt??
BBiijj  ddee  AARRWWUU  ttoopp  110000  wwoorrddtt  hheett  bbeeeelldd  
bbeesscchheeiiddeenneerr::  NNeeddeerrllaanndd  22,,  VVSS  5544,,  UUKK  1111,,
DDuuiittssllaanndd  66  eenn  FFrraannkkrriijjkk  33..  HHeett  lliijjkktt  eerroopp
ddaatt  bbiijj  oonnttwwiikkkkeellddee  llaannddeenn  bbiijjnnaa  eeeenn
ddeerrddee  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitteenn  ((bbiinnnneenn  
ddee  ttoopp  550000))  ttoott  ddee  eecchhttee  uunniivveerrssiitteeiitteenn
bbeehhoooorrtt,,  ddaatt  wwiill  zzeeggggeenn  ttoott  ddee  ttoopp  110000..
OOnnddeerr  ddee  AAmmeerriikkaaaannssee  uunniivveerrssiitteeiitteenn  zziijjnn
6622  zzooggeennaaaammddee  ‘‘rreesseeaarrcchh  uunniivveerrssiittiieess’’,,
aaaannggeessllootteenn  bbiijj  ddee  AAAAUU  ((AAssssoocciiaattiioonn  ooff
AAmmeerriiccaann  UUnniivveerrssiittiieess));;  ddaatt  zziijjnn,,  ddeennkk  iikk,,
iinn  ddee  VVSS  ddee  eecchhttee  uunniivveerrssiitteeiitteenn..  DDee  mmeeeessttee
vvaann  ddeezzee  iinnsstteelllliinnggeenn  zziitttteenn  iinn  ddee  ttoopp  110000
vvaann  ddee  AARRWWUU::  5544  vvaann  ddee  6622..  IIkk  ddeennkk  ddaatt,,
ooookk  iinn  EEuurrooppaa,,  aalllleeeenn  uunniivveerrssiitteeiitteenn  iinn  ddee
ttoopp  110000  ooff  ttoopp  115500  ttoott  ddee  eecchhttee  uunniivveerrssii--
tteeiitteenn  ggeerreekkeenndd  mmooeetteenn  wwoorrddeenn..  
OOpp  ddee  AAAAUU--uunniivveerrssiitteeiitteenn  zziitttteenn  oonnggeevveeeerr
ttwweeee  mmiilljjooeenn  ssttuuddeenntteenn..  VVeerrhhoouuddiinnggss--
ggeewwiijjss  zzoouuddeenn  eerr  iinn  NNeeddeerrllaanndd oonnggeevveeeerr
hhoonnddeerrdddduuiizzeenndd  ‘‘eecchhttee’’  ssttuuddeenntteenn
mmooeetteenn  zziijjnn,,  ddee  hheellfftt  vvaann  hheett  aaaannttaall  nnuu
iinnggeesscchhrreevveenn  ssttuuddeenntteenn,,  oonnddeerr  wwiiee  vveelleenn

mmeett  eeeenn  IIQQ  oonnddeerr  ddee  111155..  UUiitt  ddeezzee  ggeettaall--
lleenn  bblliijjkktt  ddaatt  NNeeddeerrllaanndd  hhoooogguuiitt  vviijjff
‘‘eecchhttee’’  uunniivveerrssiitteeiitteenn  zzoouu  mmooeetteenn
hheebbbbeenn,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  éééénn  tteecchhnniisscchhee  
uunniivveerrssiitteeiitt  eenn  vviieerr  aallggeemmeennee,,  mmeett  ggeemmiidd--
ddeelldd  ttwwiinnttiiggdduuiizzeenndd  ssttuuddeenntteenn..  WWiiee
zzuulllleenn  wwee  kkiieezzeenn  --  wwee  mmooeetteenn  ooookk  ddeennkkeenn
aaaann  ddee  ggeeooggrraaffiisscchhee  sspprreeiiddiinngg::
EEiinnddhhoovveenn,,  LLeeiiddeenn,,  AAmmsstteerrddaamm  ((11  mmaaaall)),,
UUttrreecchhtt  eenn  GGrroonniinnggeenn  wwoorrddeenn  uunniivveerrssiitteeiitt
AA,,  ddee  aannddeerree  iinnsstteelllliinnggeenn  kkrriijjggeenn  eeeenn  
BB--ssttaattuuss..  HHeelleemmaaaall  nniieett  eerrgg::  eerr  zziijjnn  
ttoocchh  ooookk  AA--  eenn  BB--hhoooogglleerraarreenn,,  zziijj  hheett  
ddaatt  ddaaaarrbbiijj  BB  ‘‘hhooggeerr’’  iiss  ddaann  AA..
DDee  AA--uunniivveerrssiitteeiitteenn  mmooggeenn  wweell  wwaatt
ggrrooeeiieenn,,  zzooddaatt,,  ttoott  tteevvrreeddeennhheeiidd  vvaann
ccoolllleeggaa  SStteeiinnbbuucchh  ((CCuurrssoorr  11)),,  ddee  TTUU//ee  iinn
22002200  ttwweeee  kkeeeerr  zzoo  ggrroooott  kkaann  zziijjnn  aallss  nnuu..

FFrreedd  SStteeuutteell

Opinie TU/e
Vox Academici

Effe zeuren
WWaaaarr  mmooeett  ddee  TTUU//ee  iinn  22002200  ssttaaaann  iinn  ddee  rreeggiioo,,  nnaattiioonnaaaall  eenn  iinntteerrnnaa--
ttiioonnaaaall??  WWeekkeelliijjkkss  ggeeeefftt  iieemmaanndd  vvaann  bbiinnnneenn  ooff  bbuuiitteenn  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt
oopp  ddeezzee  vvrraaaagg  zziijjnn  ooff  hhaaaarr  vviissiiee..

De TU/e in 2020
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Masterbekostiging
blijft, stelt Plasterk
Onderwijsminister Plasterk
bezweert dat hij de master-
opleidingen zal blijven bekos-
tigen. Het vragen van een
hoger collegegeld acht hij ‘op
dit moment te ingrijpend.’ Toch
houdt hij de deur wel op een
kier.

De minister reageerde daags na
Prinsjesdag op het advies van de
commissie-De Vijlder die experi-
menten met particulier hoger 
onderwijs begeleidt. In het
advies staat dat het onderscheid
tussen bekostigde en particuliere
hogescholen en universiteiten
vervaagt en dat hervormingen
onvermijdelijk zijn. De commis-
sie wil onder meer dat de studen-
ten of hun werkgevers een
hogere bijdrage gaan betalen.
Dat zou prikkels geven aan excel-
lentie en de motivatie van stu-
denten verhogen. 
Plasterk is daar niet van over-
tuigd. Onder meer dankzij de
harde knip tussen bachelor- en
masteropleiding zouden stu-
denten steeds meer kiezen voor

kwaliteit in de masterfase. Hij 
benadrukt dat de wo-master
‘geen postinitieel onderwijs is,
maar het eindniveau van de uni-
versitaire opleiding’. Om dezelf-
de reden gaf hij vorig jaar aan dat
er een doorstroommaster op elke
wo-bacheloropleiding moet vol-
gen en ‘dat de publieke bekosti-
ging van de wo-master niet ter
discussie staat’. 

Het lijkt erop alsof de minister
definitief een eind maakt aan
speculaties dat hij de master-
bekostiging, gezien de hoge
staatsschuld, zal verminderen of
zelfs afschaffen. Maar aan het
eind van de brief maakt hij een
belangrijk voorbehoud: ‘In het
kader van de heroverweging
(lees: de miljardenbezuiniging -
red.) zal worden onderzocht of er
mogelijkheden zijn om meer
private financiering te genereren
voor het hoger onderwijs’.
Daarmee sluit hij een hogere
bijdrage van studenten en hun
werkgevers na 2011 nog altijd
niet uit. (HOP)/.

‘U-raad mag wel wat zichtbaarder’

De managementervaring die ze
in haar vorige functies heeft
opgedaan, zal haar als nieuwe
voorzitter van de universiteits-
raad zeker van pas komen,
denkt ir. Monique Segers.
Maandag 28 september zit ze
voor het eerst de vergadering
van de U-raad voor.

Monique Segers, alumna van de
subfaculteit Technische Bedrijfs-
kunde, is afkomstig van de facul-
teit Industrial Design, waar ze
drie jaar actief was als program-
mamanager van het domein Play.
Na een reorganisatie binnen die
faculteit besloot ze zich kandi-
daat te stellen voor haar huidige
functie. “Ik ben altijd werkzaam
geweest in complexe organisaties
en vervulde daar ook altijd een
soort spilfunctie. Binnen de U-
raad ligt die spilfunctie bij uitstek
bij de voorzitter”, aldus Segers.
“Ik ben sterk in het samen-
brengen van verschillende stand-
punten, om daar dan het beste uit
te halen. Ik zie me ook als de
manager van de U-raadploeg en

gezien mijn achtergrond ligt die
taak me zeker ook.”
Segers werkte na haar afstuderen
in 1998 onder meer twee jaar bij
een Amerikaanse vestiging van
Philips in Atlanta en bij Lucent
Technology. In 2006 startte ze bij
Industrial Design. Ze weet dat de
activiteiten en werkzaamheden
van de U-raad niet bij iedereen
scherp op het netvlies staan. “Ik
denk dat de meeste studenten en
medewerkers wel op de hoogte
zijn van ons bestaan, maar we
mogen ons wel wat zichtbaarder
maken. We hebben daarom
onder meer de site aangepast.
Ook zoeken we nieuw bloed voor
de personeelsfractie, want daar
neemt binnen afzienbare tijd een
aantal raadsleden afscheid van.
Ik zie het ook zeker als mijn taak
om de personeelsfractie daarbij
te helpen, want op dit moment is
het animo niet echt groot.”

Het College van Bestuur spreekt
buiten de U-raadsvergadering
ook geregeld in een informeel
vooroverleg over bepaalde zaken

met de raad. Hoe kijkt Segers aan
tegen die informele bijeen-
komsten? Bestaat bij een toe-
name hiervan niet het risico dat
de openbare maandelijkse verga-
dering aan scherpte inboet? “Ik
denk dat voor onderwerpen waar
veel cijfermateriaal aan te pas
komt, of waar men op detail-
niveau zaken gaat bespreken,
zo’n vooroverleg  uitstekend
werkt. Het blijft echter van groot
belang dat de raad zijn stand-
punten ook zoveel mogelijk in de
openbaarheid kan uitdragen. En
dat is in de maandelijkse raads-
vergadering. Daar zal dus per 
onderwerp naar gekeken  moeten
worden.”

Segers geeft nu al aan wel in te
zijn voor nog een tweede termijn
van twee jaar. “In die periode wil
ik als voorzitter een wezenlijke
bijdrage leveren aan het verder
brengen van deze universiteit. Na
vier jaar denk ik dat het ook wel
goed is als dan op deze positie
weer een nieuw iemand het
overneemt.” (HK)/.

Tentoonstelling schetsexcursie 
NNaa  eennkkeellee  jjaarreenn  aaffwweezziigghheeiidd  iiss  ddee  ttrraaddiittiioonneellee  sscchheettss--
eexxccuurrssiiee  vvaann  ddee  oopplleeiiddiinngg  BBoouuwwkkuunnddee  wweeeerr  iinn  eerree  
hheerrsstteelldd..  TTeennmmiinnssttee,,  aallss  hheett  aaaann  tteekkeennddoocceennttee  HHééllèènnee
AAaarrttss lliiggtt,,  ddiiee  ddeezzee  zzoommeerr  hheett  uuiittssttaappjjee  hheerriinnttrroodduu--
cceeeerrddee..
LLaaaaiieenndd  eenntthhoouussiiaasstt  wwaarreenn  ddee  zzeessttiieenn  ddeeeellnneemmeennddee
ssttuuddeenntteenn  oovveerr  ddee  eexxccuurrssiiee,,  vvoollggeennss  AAaarrttss..  EEnn
ddaaaarrmmeeee  kkaann  ddee  ttrriipp,,  bbeeggiinn  jjuullii,,  nnaaaarr  ddee  vveerrllaatteenn
hhooooggoovveennss  oopp  hheett  LLaannddsscchhaaffttssppaarrkk  DDuuiissbbuurrgg  NNoorrdd  eeeenn
ssuucccceess  wwoorrddeenn  ggeennooeemmdd..  OOnnddaannkkss  ddaatt  ddee  ssttuuddeenntteenn
ddee  kkoosstteenn  vvaann  ddee  eexxccuurrssiiee  vvaann  eeeenn  wweeeekk  ggrrootteennddeeeellss
zzeellff  mmooeesstteenn  bbeettaalleenn,,  hhaaddddeenn  zziicchh  ttwweeee  kkeeeerr  zzoovveeeell
ssttuuddeenntteenn  aaaannggeemmeelldd  aallss  eerr  mmeeeekkoonnddeenn..  
DDee  ggrrooeepp  oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  AAaarrttss  vveerrbblleeeeff  iinn  eeeenn
jjeeuuggddhheerrbbeerrgg  vvllaakkbbiijj  hheett  iinndduussttrriieetteerrrreeiinn  mmeett  aallss  ddooeell
ddee  iinndduussttrriieeccuullttuuuurr  aall  tteekkeenneenndd  iinn  bbeeeelldd  ttee  lleerreenn
bbrreennggeenn..  DDee  ssttuuddeenntteenn  mmaaaakktteenn  iinn  ggrrooeeppjjeess  vviissuueellee
‘‘ssttaatteemmeennttss’’  oovveerr  ddiitt  bbiijjzzoonnddeerree  ggeebbiieedd..  HHuunn  wweerrkk
wwoorrddtt  vvaannaaff  vvoollggeennddee  wweeeekk  iinn  VVeerrttiiggoo  tteennttoooonnggeesstteelldd..
AAaarrttss,,  aall  llaannggeerr  wweerrkkzzaaaamm  aallss  tteekkeennddoocceennttee  bbiijj  ddee  
ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  eenn  ssiinnddss  kkoorrtt  ooookk  bbeettrrookk--

kkeenn  bbiijj  BBoouuwwkkuunnddee,,  nnaamm  hheett  iinniittiiaattiieeff  vvoooorr  ddee  eexxccuurrssiiee
oomm  iinn  ddee  bbeehhooeeffttee  vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn  oomm  ttee  tteekkeenneenn  ttee
vvoooorrzziieenn..  ““IInn  hheett  eeeerrssttee  jjaaaarr  tteekkeenneenn  zzee  zzeessttiieenn  mmaaaall
ttwweeee  uuuurr  iinn  eennoorrmm  ggrroottee  ggrrooeeppeenn..  VVeerrddeerr  zziijjnn  eerr  nnoogg
kkeeuuzzeevvaakkkkeenn  iinn  hheett  ddeerrddee  jjaaaarr,,  mmaaaarr  ddaaaarrvvoooorr  zziijjnn
sslleecchhttss  hhoonnddeerrdd  ppllaaaattsseenn  bbeesscchhiikkbbaaaarr,,  tteerrwwiijjll  ddee
vvrraaaagg  vveellee  mmaalleenn  ggrrootteerr  iiss..””  
AAllss  ggeevvoollgg  vvaann  ddee  bbeezzuuiinniiggiinnggeenn  aaaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  iiss  hheett
aaaannttaall  uurreenn  vvaann  ddee  tteekkeennssttaaff  ggeeddeecciimmeeeerrdd..  ““TTeerrwwiijjll
hheett  kkuunnnneenn  vveerrbbeeeellddeenn,,  hheett  ssnneell  bbeeeellddeenn  kkuunnnneenn
ggeenneerreenn,,  vvoooorr  eeeenn  oonnttwweerrppeerr  vvaann  ccrruucciiaaaall  bbeellaanngg  iiss..
BBiijj  tteekkeenneenn  bbeenn  jjee  oopp  eeeenn  aannddeerree  mmaanniieerr  aaaann  hheett  
oonnddeerrzzooeekkeenn..  HHeett  ggaaaatt  oomm  kkiijjkkeenn  eenn  ddaaaarrddoooorr  ddiinnggeenn
oonnttddeekkkkeenn  ddiiee  jjee  aannddeerrss  zzoouu  mmiisssseenn..””  AAaarrttss  hhoooopptt
bbiinnnneenn  ddee  ffaaccuulltteeiitt  ddaann  ooookk  vvoollddooeennddee  sstteeuunn  ttee  vviinnddeenn
oomm  ddee  sscchheettsseexxccuurrssiieess  ttee  ccoonnttiinnuueerreenn..  

DDiinnssddaagg  2299  sseepptteemmbbeerr  vviinnddtt  oomm  1166..0000  uuuurr  iinn  VVeerrttiiggoo
PPllaazzaa  ddee  ooppeenniinngg  ppllaaaattss  vvaann  ddee  tteennttoooonnsstteelllliinngg  mmeett
hheett  wweerrkk  vvaann  ddee  sscchheettsseexxccuurrssiiee..  DDee  wweerrkkeenn  zziijjnn  ttoott
wwooeennssddaagg  1144  ookkttoobbeerr  ttee  bbeezziicchhttiiggeenn..  ((TTJJ))

Foto: Bart van Overbeeke

Rechtgezet
Het bericht over de Publieksdag van de TU/e in Cursor 2 was abusie-
velijk gebaseerd op verkeerde informatie. De Publieksdag is niet op 2,
maar op zondag 4 oktober, en heeft als thema: ‘Laat jij auto’s vliegen?’.
De open dag duurt van 12.00 tot 17.00 uur; TU/e-alumni en hun
kinderen kunnen in W-hoog al vanaf 11.00 uur genieten van een VIP-
ontvangst en een speciaal programma. 
Voor het reserveren van kaartjes voor bepaalde activiteiten en het 
programma: www.tue.nl/publieksdag. (FvO)

Helix ontruimd voor oefening
Helix, het gebouw van de faculteit Scheikundige Technologie, is
dinsdag 22 september korte tijd ontruimd. Het ging om een oefening
van de BedrijfsHulpVerlening (BHV) en het brandweerkorps van de
TU/e. Volgens brandweercommandant Mario de Roij van Zuijdewijn
werd tijdens deze oefening voor het eerst ook de BHV-ploeg van 
W-hoog en W-laag ingezet. “Als je in noodgevallen handjes tekort komt,
is het goed dat BHV-ploegen die eigenlijk voor andere gebouwen 
verantwoordelijk zijn, weten hoe ze moeten assisteren.” De training
kende volgens de commandant “enkele kleine foutjes, maar daar leren
we van”. (FvO)

Leerstoel geavanceerde gevels en daken
TU/e-alumnus dr.ir. Chris Geurts is benoemd tot hoogleraar
Technology of the Building Envelope aan de faculteit Bouwkunde.
Geurts zal zich twee dagen in de week bezighouden met het inpassen
van de sterk en principieel veranderde functies van geavanceerde
gevels en daken in bouwprocessen. Aanleiding voor de benoeming is
dat de buitenkant van gebouwen steeds meer rekening moet houden
met onder andere klimaatverandering, energie-eisen en bewoners-
wensen. Geurts studeerde Bouwkunde aan de TU/e en promoveerde
in 1997 op fluctuerende winddrukken op gevels. Hij werkt sindsdien
bij TNO; eerst op het gebied van dynamica en betrouwbaarheid en
sinds 2001 tevens op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe
bouwsytemen. (NS)

TU/e-alumnus topman bij Bayer
Dr.ir. Marijn Dekkers, die in 1981 afstudeerde aan de TU/e-faculteit
Scheikundige Technologie en daar vier jaar later ook promoveerde,
treedt in oktober 2010 aan als nieuwe topman van het Duitse farmacie-
en chemieconcern Bayer in Leverkusen. Op dit moment is Dekkers
(51) nog bestuursvoorzitter van het Amerikaanse bedrijf Thermo
Fisher Scientific (TFS), leverancier van laboratoriumapparatuur.  
Bij Bayer gaat Dekkers leiding geven aan een bedrijf met een jaar-
omzet van 32,9 miljard euro en ruim 100.000 werknemers. Hij wordt
de eerste topman die niet uit het bedrijf zelf komt en ook de eerste 
buitenlander. Begin 2010 treedt hij toe tot het bestuur en gaat hij eerst
leiding geven aan de divisie Bayer Healthcare. Tien maanden later
volgt hij dan de zittende topman Werner Wenning op. (HK) 

Koninklijke onderscheiding Ton Boekkooi
Drs. Ton Boekkooi (75) is bij de diploma-uitreiking van het Stan Acker-
mans Instituut (SAI) op 17 september benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Boekkooi, voormalig hoofd van het Laboratorium
voor Glasverwerkingstechnologie van Philips en betrokken bij de 
oprichting van de ontwerpersopleiding ‘Design and Technology of
Instrumentation’ van het SAI, was als industrieel adviseur van grote
betekenis voor de begeleiding van de studenten van de ontwerpers-
opleiding. Naast zijn verdiensten voor Philips en de TU/e was Boekkooi
onder meer voorzitter van Atletiekvereniging Olympia en van de Eind-
hovense afdeling van de Gehandicapten Organisatie Nederland. (TJ)
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Brug tussen moleculaire en macro 
Zachte materialen/

Judith van Gaal
Foto/Bart van Overbeeke

Dr. Hans Wyss loopt over van

de onderzoeksplannen. Zijn

belangrijkste doel: een brug

slaan tussen de moleculaire

en macroscopische wereld 

en ‘zachte materialen’ 

bestuderen. De Zwitser

maakte dit jaar de overstap

van Harvard University naar

de faculteit Werktuig-

bouwkunde en het Instituut

voor Complexe Moleculaire

Systemen aan de TU/e.

“Het is hier een experimentele hemel”,
zegt Hans Wyss genietend, doelend op 
de apparatuur die hij aan de TU/e tot 
zijn beschikking heeft. “Ik heb hier de 
beschikking over allerlei hoogstaande 
apparaten. Er is net een nieuw licht-
verstrooiingsapparaat, waarmee je op 
vier lengteschalen tegelijk kunt meten.
Je kunt daarmee de structuur en 
dynamica van materialen onderzoeken.”  
Wyss deed zijn postdoc op Harvard en
kreeg dit jaar de mogelijkheid om in
Eindhoven met een eigen onderzoeks-
groep aan de slag te gaan - een kans die
hij met beide handen aangreep. De Zwitser
is aan de TU/e aangesteld om zich te 
concentreren op mesogestructureerde
materialen. Dat wil zeggen: materialen
die gestructureerd zijn op lengteschalen
groter dan moleculen, maar kleiner dan

macroscopische objecten. Concreet kunnen
dit deeltjes zijn met een diameter tussen
de tien nanometer en een paar micrometer.
Wyss is met name geïnteresseerd in de
mechanismen die voor de structurering
van deze deeltjes in zachte materialen
zorgen en in systemen die ‘uit evenwicht’
zijn. De deeltjes gaan van de ene fase naar
de andere, afhankelijk van tijd- en energie-

schalen. “Zachte materialen hebben een
rijk arsenaal aan mechanismen die we
kunnen gebruiken, maar we weten nog
lang niet alles over die mechanismen en
de mogelijke toepassingen.” 

De materialen waarop het onderzoek 
van de Zwitser zich concentreert, heten
colloïden of zachte materialen. Ze worden

voor allerlei toepassingen gebruikt. Zo
vind je ze terug in de voedselindustrie
(onder meer in mayonaise, melk, yoghurt
en kaas), cosmetische middelen, de olie-
industrie en in wasmiddelen. “Eigenlijk
vind je ze overal”, doceert Wyss. “Het is
hartstikke interessant om structuren te
kunnen veranderen, omdat het gedrag
van materialen altijd van de microstructuur

Van elektriciteit ligt niemand wakker.
Het komt uit een stopcontact en dat is
het zo’n beetje. De elektriciteitsvoor-
ziening in Nederland behoort tot de
beste van Europa. Het elektriciteits-
netwerk, dat grotendeels onder de
grond ligt, kent relatief weinig sto-
ringen. Maar dat is geen garantie voor
de toekomst. Onder invloed van de
economie, maatschappelijke ontwikke-
lingen en nieuwe technieken ver-
anderen de regels en spelers van de
elektriciteitsmarkt. Ir. Frans Provoost
onderzocht welke verbeteringen 
mogelijk zijn om de elektriciteits-
distributie betrouwbaar te houden.

Wie kent ze nog, de oude provinciale
nutsbedrijven, zoals de Provinciale
Noord-Brabantse Electriciteits
Maatschappij (PNEM)? Het bedrijf produ-
ceerde en distribueerde elektriciteit in 
de provincie Noord-Brabant van 1914 tot
1997. Eens per jaar werd aan huis de 
meterstand opgenomen en viel enkele
weken later de afrekening in de brieven-
bus. Aan dat vertrouwde beeld is in de
jaren negentig door Europese wetgeving
een einde gekomen. Door privatisering
en liberalisering is de elektriciteitsmarkt
sindsdien ingrijpend veranderd, zowel
voor consument als producent.
Huishoudens en bedrijven kunnen 
sinds enkele jaren zelf hun elektriciteit-
leverancier kiezen. En niemand is uitge-
sloten om zelf elektriciteit te produceren.

Afvalverwerkingsbedrijven, tuinderijen
en agrarische bedrijven maken hiervan
intussen volop gebruik en leveren zelf
elektriciteit aan het net.
Deze laatste ontwikkeling legt een grotere
druk op de bestaande elektriciteitsnet-
werken, want die blijven bestaan uit 
dezelfde elektriciteitskabels als voordien.
Om de gevolgen van ‘decentrale opwekking’
door kleinere leveranciers te achterhalen,
besloot Senter Novem -gelieerd aan het
ministerie van Economische Zaken- om
een onderzoeks-
programma op 
te starten. Frans
Provoost (52) werd
gevraagd om deel
te nemen aan het
Innovatiegericht
Onderzoeks-
Programma ElektroMagnetische
Vermogens-Techniek, kortweg IOP-
EMVT. De alumnus van de TU/e, die 
in 1982 zijn bul haalde aan de faculteit
Electrical Engineering, is tegenwoordig
consultant bij netwerkbeheerder Alliander
(voorheen NUON) en heeft veel ervaring
met elektriciteitsnetwerken.
Provoost: “Het gedrag en verbruik van
huishoudens verandert niet zozeer. Wel
het gedrag van het netwerk door decentrale
opwekking. Doordat diverse kleinere leve-
ranciers elektriciteit aanbieden, kan de
spanning op het netwerk behoorlijk gaan
fluctueren. Ik heb gezocht naar een
manier om onder die omstandigheden

toch een optimale spanning op het
netwerk te houden. Maar voordat je daar
mee bezig gaat, moet je jezelf de vraag
stellen wat zo’n netwerk nu precies is?
Wat gebeurt er en wanneer wordt iets 
nou een probleem, alvorens allerlei hele
moeilijke regelingen toe te passen.” 
Studies naar decentrale opwek richten
zich te vaak op storingen, vindt Provoost.
Belangrijk natuurlijk, maar wat gebeurt
er de overige tijd? Nederlandse bedrijven
en huishoudens krijgen gemiddeld maar

eens per vier jaar 
te maken met elek-
triciteituitval die
ongeveer een uur
duurt - een fractie
van de operationele
tijd en voor Provoost
een reden om het

over een andere boeg te gooien.
Met netwerksimulaties ontwikkelde
Provoost een regelstrategie die gebruik
maakt van elektriciteitsopslag en vermo-
genselektronica. Daarmee worden distri-
butienetwerken getransformeerd tot 
zogenoemde autonoom regelende netten.
Deze netwerken blijven aangesloten op
de rest van het elektriciteitsnetwerk, maar
vertonen autonoom gedrag, zowel intern
als extern, naar de rest van het elektrici-
teitsnetwerk. De gebruikelijke netopening
wordt hierbij vervangen door een intelli-
gent knooppunt dat de vermogensstromen
in de verschillende aangesloten richtingen
regelt door middel van vermogenselektro-

nica en opslag. Een stel gigantische 
batterijen als een soort buffer in het
netwerk? “Die zijn met de huidige stand
van zaken nog niet voorhanden”, geeft
Provoost toe. Maar hij heeft op hoofd-
lijnen gekeken en zich niet willen 
beperken in zijn theoretische model.
Provoost heeft gewoon gezocht naar de
beste opties om een elektriciteitsnetwerk
zodanig uit te rusten dat het de beste
prestaties levert. Hieruit volgen de uit-
dagingen voor de ontwikkeling van ver-
mogenselektronica en opslagsystemen.
Hoewel: het onderzoek is niet louter
theorie. Landen zoals Japan, die meer
problemen hebben met hun netwerk dan
Nederland, beschikken al over redelijke
opslagsystemen die steeds kleiner en effi-
ciënter worden. Niet alleen om een grote
opwek van elektriciteit op te vangen, maar
ook om tijden zonder spanning te over-
bruggen. “Je zou die opslagsystemen in
de toekomst ook kunnen gebruiken als
een soort voorraadstations waar elektrische
auto’s worden opgeladen.”

Het was niet één van zijn belangrijkste
onderzoekspunten, maar Provoost kwam
ook op de proppen met een rekenmodel
waarmee het lokaliseren van een storing
veel sneller verloopt. Als nu in een
stadsdeel een elektriciteitsstoring is,
moeten monteurs ongeveer twintig of
meer elektriciteithuisjes in diverse
straten controleren voordat ze weten in
welke kabel de kortsluiting zit. Daarna

Wie kent ze nog, 

de provinciale 

nutsbedrijven?

Intelligente knooppunten voor betrouwbare elektriciteit
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Aapjes zien kleur na gentherapie
GGooeedd  nniieeuuwwss  vvoooorr  mmeennsseenn  ddiiee  hheett  vveerrsscchhiill  ttuusssseenn  rroooodd  eenn  ggrrooeenn  nniieett  kkuunnnneenn  zziieenn::
AAmmeerriikkaaaannssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  zziijjnn  eerriinn  ggeessllaaaaggdd  kklleeuurreennbblliinnddee  ddooooddsshhooooffddaaaappjjeess  vvaann  
hhuunn  aaaannddooeenniinngg  ttee  ggeenneezzeenn..  DDee  aaaappjjeess  mmiisstteenn  hheett  ggeenn  vvoooorr  ddee  aaaannmmaaaakk  vvaann  eeeenn  eeiiwwiitt
wwaaaarrmmeeee  iinn  hheett  oooogg  rroooodd  lliicchhtt  wwoorrddtt  ggeeddeetteecctteeeerrdd..  DDaatt  lloosstteenn  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  oopp  ddoooorr
aacchhtteerr  hheett  nneettvvlliieess  vvaann  ddee  aaaappjjeess  eeeenn  nniieeuuww  ggeenn  ttee  iinnjjeecctteerreenn,,  ddaatt  zzoorrggtt  ddaatt  ddeezzee  lliicchhtt--
ggeevvooeelliiggee  eeiiwwiitttteenn  aallssnnoogg  wwoorrddeenn  aaaannggeemmaaaakktt..  DDee  aaaappjjeess,,  ddiiee  vvaannaaff  hhuunn  ggeebboooorrttee  
kklleeuurreennbblliinndd  wwaarreenn,,  kkoonnddeenn  nnaa  eennkkeellee  mmaaaannddeenn  ttrraaiinniinngg  nneett  zzoo  ggooeedd  kklleeuurreenn  oonnddeerr--
sscchheeiiddeenn  aallss  hhuunn  ggeezzoonnddee  ssoooorrttggeennootteenn..
EEéénn  oopp  ddee  ttwwaaaallff  mmaannnneenn  iiss  kklleeuurreennbblliinndd  --zzee  zziieenn  ggeeeenn  vveerrsscchhiill  ttuusssseenn  rroooodd  eenn  ggrrooeenn--
ddoooorrddaatt  hhuunn  nneettvvlliieess  oonnggeevvooeelliigg  iiss  vvoooorr  ggrrooeenn  ooff  rroooodd  lliicchhtt..  DDiitt  kkoommtt  ddoooorrddaatt  ddee  kkeeggeellttjjeess
oopp  hhuunn  nneettvvlliieess  ddoooorr  eeeenn  ggeenneettiisscchh  ddeeffeecctt  ddee  bbeennooddiiggddee  kklleeuurrggeevvooeelliiggee  eeiiwwiitttteenn  mmiisssseenn..
DDee  ssuucccceessvvoollllee  eexxppeerriimmeenntteenn  mmeett  ddooooddsshhooooffddaaaappjjeess  ggeeeefftt  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  vveerrttrroouuwweenn
ddaatt  ddee  tthheerraappiiee  ooookk  bbiijj  mmeennsseenn  zzaall  aaaannssllaaaann..

Wetenschapper in Europese Commissie
JJoosséé  MMaannuueell  BBaarrrroossoo,,  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  EEuurrooppeessee  CCoommmmiissssiiee,,  hheeeefftt  bbeellooooffdd  ddaatt  eerr  iinn  
ddee  vvoollggeennddee  ccoommmmiissssiiee  eeeenn  ‘‘EEuurrooppeeaann  CChhiieeff  SScciieennttiisstt’’  zzaall  wwoorrddeenn  aaaannggeesstteelldd,,  ddiiee  
ddee  ccoommmmiissssiiee  mmooeett  vvoooorrzziieenn  vvaann  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  aaddvviieess..  DDeezzee  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  
hhooooffddaaddvviisseeuurr  mmooeett  oopp  pprrooaaccttiieevvee  wwiijjzzee  aaddvviieess  ggeevveenn  ttiijjddeennss  aallllee  ssttaaddiiaa  vvaann  ddee  
oonnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  bbeelleeiidd,,  aalldduuss  BBaarrrroossoo..  
DDee  bbeellooffttee  vvaann  BBaarrrroossoo  hheeeefftt  ttoott  ppoossiittiieevvee  rreeaaccttiieess  ggeelleeiidd  oonnddeerr  EEuurrooppeessee  wweetteennsscchhaappppeerrss..
MMaaaarr  ddaann  wweell  oonnddeerr  vvoooorrbbeehhoouudd::  ““HHeett  mmooeett  eeeenn  sstteerrkkee,,  oonnaaffhhaannkkeelliijjkkee  ppeerrssoooonnlliijjkkhheeiidd
zziijjnn  mmeett  ddee  aauuttoorriitteeiitt  oomm  ttee  sspprreekkeenn  vvoooorr  ddee  EEuurrooppeessee  wweetteennsscchhaapp””,,  vviinnddtt  JJoohhnn  WWoooodd
vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  rreecceenntt  ooppggeerriicchhttee  EEuurrooppeeaann  RReesseeaarrcchh  AArreeaa  BBooaarrdd,,  ddiiee  ooookk  pplleeiitt  vvoooorr  
eeeenn  CChhiieeff  SScciieennttiisstt..  ““DDeezzee  ppeerrssoooonn  mmooeett  kkuunnnneenn  ooppttrreeddeenn  aallss  hheett  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk
ggeewweetteenn  vvaann  EEuurrooppaa..””  DDee  nniieeuuwwee  EEuurrooppeessee  CCoommmmiissssiiee,,  wweelllliicchhtt  aall  vvoooorrzziieenn  vvaann  eeeenn  
CChhiieeff  SScciieennttiisstt,,  wwoorrddtt  iinn  jjaannuuaarrii  22001100  ggeeïïnnssttaalllleeeerrdd..

 scopische wereld
afhangt. Het mooie aan colloïden is dat
je, ongeacht de chemische samenstelling,
aanpassingen kunt maken.” Hij licht toe:
“Het is bijvoorbeeld niet gemakkelijk om
poreus materiaal te maken, waarbij je de
poriën kunt structureren zoals je wilt . 
Je kunt er wel polymeerdeeltjes in stoppen
en eruit branden. Dan zijn ze echter 
toevallig verdeeld. Met colloïden kun je 
gerichter te werk gaan. Ik vind het interes-
sant om die mechanismen beter te 
begrijpen en toe te
passen op mate-
rialen.”
Zelf is hij druk
doende om projecten
van de grond te
krijgen die hun nut
kunnen bewijzen 
in de praktijk. 
“Een interessante 
toepassing kun je vinden bij elektroden
voor brandstofcellen. Daarbij is de micro-
structuur heel belangrijk. Het is moeilijk
om de poriën zo te krijgen dat het gas er
goed in kan komen en dat tegelijkertijd
de elektrische verbinding goed is.”  

Wyss doet het liefst onderzoek op de
grensvlakken van verschillende disci-
plines. “Daar gebeuren de meest inte-
ressante zaken en doe je de nieuwste 
ontdekkingen.” De samenwerking met
onderzoekers uit andere disciplines aan
de universiteit noemt de Zwitser dan ook
‘zeer vruchtbaar’. “Ik kan van alle kanten
iets leren en ook zelf kennis toevoegen. 
Ik wil de natuurkundige kant van processen
begrijpen en tegelijkertijd toepassingen
vinden. Bij Werktuigbouwkunde zitten
veel experts op het gebied van polymeren,
wat eigenlijk ook zacht materiaal is. Daar
heb ik in het verleden nog niet veel mee
gewerkt. Bij Scheikundige Technologie
richten ze zich vooral op moleculaire

systemen, maar als die systemen groter
worden, kom je weer op mijn gebied uit.
De technieken die ik bij mijn onderzoek
gebruik, kun je ook weer gebruiken voor
biomaterialen.”
De tijd die hij op Harvard stopte in 
onderzoek naar zachte materialen, heeft
inmiddels verder vruchten afgeworpen.
Volgende maand verschijnt een artikel
dat hij met enkele andere onderzoekers
schreef in het gerenommeerde vakblad

Nature. De belang-
rijkste conclusie
hierin is dat col-
loïden zich op heel
veel vlakken het-
zelfde gedragen als
moleculen.
Colloïdale mengsels

kunnen inzicht geven in glasformatie in
moleculaire systemen.  
Wyss vormt momenteel een onderzoeks-
groep aan de TU/e en is bezig onderzoeken
naar zich toe te trekken, in samenwerking
met andere TU/e-onderzoekers en andere
universiteiten. Hij gaat sowieso aan de
slag met de subsidie van een miljoen euro
die hij en prof.dr. Rint Sijbesma
(Scheikundige Technologie), dr. Kees
Storm (Technische Natuurkunde) en 
dr.ir. Gerrit Peters (Werktuigbouwkunde)
kregen binnen het High Potential
Research Program. Het doel is kunst-
matige weefsels te maken die geschikt
zijn voor medische toepassingen. Wyss
onderzoekt dan vooral de mechanische
eigenschappen van ‘Biomimetic 
materials’./.

Zie ook Cursor 33, jaargang 51 (te vinden onder
Archief op www.tue.nl/cursor). Of kijk op
www.mate.tue.nl/~wyss/home/. 

kan worden begonnen met omleiden en
doorschakelen, zodat alle woningen en
bedrijven weer elektriciteit hebben,
waarna de kapotte kabel kan worden 
gerepareerd. De elektriciteitsuitval kan
hierdoor oplopen tot meer dan een 
anderhalf uur. Met het rekenmodel dat
Provoost ontwikkelde, gaat dat efficiënter.
Een computer wordt aangesloten op het
centrale onderstation en meet alle data.
Binnen enkele minuten is duidelijk welke
elektriciteitsleiding hapert en kunnen

monteurs direct naar de juiste plek
worden gestuurd. “En terwijl ze er
naartoe rijden, kunnen we instructies
geven op welke manier ze de storing
kunnen verhelpen. Ook dat scheelt tijd.”
(FvO)/.
Frans Provoost verdedigt maandag 28 september
zijn proefschrift ‘Intelligent Distribution Network
Design’.

WWaatt  ggooeedd  iiss  vvoooorr  eeeenn  hhaarrttppaattiiëënntt,,  hhooeefftt  nnoogg
nniieett  ggeezzoonndd  ttee  zziijjnn  vvoooorr  ddee  ccaarrddiioolloooogg..  DDeezzee
ssttaaaatt  ttiijjddeennss  ddee  kkaatthheetteerrbbeehhaannddeelliinngg  vvaann  eeeenn
hhaarrttrriittmmeessttoooorrnniiss  uurreennllaanngg  bblloooott  aaaann  rröönnttggeenn--
ssttrraalliinngg..  SSttuuddeenntt  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  PPiieetteerr
PPooeellss  wweerrkkttee  aaaann  eeeenn  rroobboottssyysstteeeemm  wwaaaarrmmeeee
ddee  ssppeecciiaalliisstt  ddee  iinnggrreeeepp  oopp  aaffssttaanndd  kkaann  
uuiittvvooeerreenn,,  bbuuiitteenn  hheett  bbeerreeiikk  vvaann  ddee  rröönnttggeenn--
ssttrraalliinngg..    
EEeenn  hhaarrttrriittmmeessttoooorrnniiss  oonnttssttaaaatt  wwaannnneeeerr  
eelleekkttrriisscchhee  ssttoooorrssiiggnnaalleenn  vvaannuuiitt  ddee  lloonngg--
aaddeerrss  ddee  lliinnkkeerrbbooeezzeemm  bbeerreeiikkeenn..  DDee  ggeebbrruuiikkee--
lliijjkkee  eelleekkttrriisscchhee  iimmppuullsseenn  ddiiee  hheett  hhaarrtt  ddooeenn
kkllooppppeenn,,  kkuunnnneenn  ddoooorr  ddaatt  ssiiggnnaaaall  wwoorrddeenn
oovveerrsstteemmdd..  EEnn  aallss  hheett  ssttoooorrssiiggnnaaaall  ttee  sstteerrkk  iiss,,
rraaaakktt  hheett  hhaarrtt  fflliinnkk  vvaann  ssllaagg..  DDiitt  zzooggeennaaaammddee
bbooeezzeemmffiibbrriilllleerreenn  iiss  ddee  mmeeeesstt  vvoooorrkkoommeennddee
hhaarrttrriittmmeessttoooorrnniiss..  
EEéénn  vvaann  ddee  bbeehhaannddeellmmeetthhooddeenn  iiss  kkaatthheetteerr--
aabbllaattiiee..  HHiieerrbbiijj  wwoorrddtt  eeeenn  kkaatthheetteerr,,  eeeenn  llaannggee
fflleexxiibbeellee  ddrraaaadd,,  vviiaa  ddee  lliieess  iinn  ddee  lliinnkkeerrbbooeezzeemm
vvaann  hheett  hhaarrtt  iinnggeebbrraacchhtt..  HHeett  uuiitteeiinnddee  vvaann  ddee
kkaatthheetteerr  wwoorrddtt  ddaaaarr  ggllooeeiieenndd  hheeeett  eenn  bbrraannddtt
eeeenn  cciirrkkeell  vvaann  bbrraannddwwoonnddjjeess  rroonnddoomm  ddee  lloonngg--
aaddeerrss..  HHeett  lliitttteekkeennwweeeeffsseell  ddaatt  zzoo  oonnttssttaaaatt,,
hhoouuddtt  ddee  ssttoooorrssiiggnnaalleenn  tteeggeenn,,  wwaaaarrddoooorr  hheett
hhaarrtt  wweeeerr  nnoorrmmaaaall  ggaaaatt  kkllooppppeenn..  
HHeett  ppoossiittiioonneerreenn  vvaann  ddee  kkaatthheetteerr  iiss  eeeenn  
mmoonnnniikkeennwweerrkk  ddaatt  zzeess  uuuurr  iinn  bbeessllaagg  nneeeemmtt..
TTwweeee  uuuurr  ddaaaarrvvaann  ssttaaaatt  ddee  ccaarrddiioolloooogg  bblloooott
aaaann  rröönnttggeennssttrraalliinngg,,  nnooddiigg  oomm  ddee  ppoossiittiiee  vvaann
ddee  kkaatthheetteerr  iinn  bbeeeelldd  ttee  bbrreennggeenn..  ““HHeett  llooddeenn

sscchhoorrtt  iiss  nniieett  aaffddooeennddee  oomm  ddee  ccaarrddiioolloooogg  ttee
bbeesscchheerrmmeenn””,,  zzeeggtt  PPiieetteerr  PPooeellss..  ““IIkk  hheebb  eeeenn
mmaasstteerr--ssllaavvee--ssyysstteeeemm  oonnttwwoorrppeenn  wwaaaarrmmeeee
ddee  ccaarrddiioolloooogg  hheettzzeellffddee  wweerrkk  vvaannaacchhtteerr  eeeenn
mmuuuurrttjjee  kkaann  ddooeenn..  DDee  ssllaavvee  iiss  eeeenn  rroobboott  ddiiee
ddee  kkaatthheetteerr  bbeewweeeeggtt;;  ddee  mmaasstteerr  iiss  eeeenn  ssoooorrtt
jjooyyssttiicckk  wwaaaarrmmeeee  ddee  ccaarrddiioolloooogg  ddee  ssllaavvee  
aaaannssttuuuurrtt..””
VVeerrggeelliijjkk  hheett  mmeett  eeeenn  rraaddiiooggrraaffiisscchh  bbeessttuuuurr--
bbaaaarr  aauuttoooottjjee,,  mmaaaarr  ddaann  fflliinnkk  iinnggeewwiikkkkeellddeerr..
DDee  kkaatthheetteerr  mmooeett  iimmmmeerrss  oopp  eennkkeellee  ttiieennddeenn
vvaann  eeeenn  mmiilllliimmeetteerr  nnaauuwwkkeeuurriigg  bbeewweeggeenn..
KKlleeiinnee  mmoottoorreenn  mmaakkeenn  ddaaaarrttooee  hheeeell  pprreecciieezzee
bbeewweeggiinnggeenn  iinn  ddrriiee  rriicchhttiinnggeenn..
““TTeeggeelliijjkkeerrttiijjdd  mmooeett  ddee  ssllaavvee  vvrriijj  kklleeiinn  zziijjnn,,
oommddaatt  ddiiee  ttuusssseenn  ddee  bbeenneenn  vvaann  ddee  ppaattiiëënntt
lliiggtt””,,  zzeeggtt  PPooeellss..  ““DDee  ssllaavvee  ddiiee  iikk  hheebb  oonntt--
wwoorrppeenn,,  hheeeefftt  eeeenn  vvoooorraaaannzziicchhtt  vvaann  oonnggeevveeeerr
zzeevveenn  bbiijj  zzeevveenn  cceennttiimmeetteerr..  DDaatt  mmaaaakktt  zzoo’’nn
nnaauuwwkkeeuurriiggee  aaaannssttuurriinngg  hheeeell  mmooeeiilliijjkk..””
HHeett  pprroottoottyyppee  vvaann  PPooeellss’’  oonnttwweerrpp  iiss  oovveerr
eenniiggee  wweekkeenn  kkllaaaarr..  EEeenn  vvoollggeennddee  ssttuuddeenntt  zzaall
zziicchh  ddaaaarrnnaa  rriicchhtteenn  oopp  ddee  ssiiggnnaaaalloovveerrddrraacchhtt
ttuusssseenn  ddee  mmaasstteerr  eenn  ddee  ssllaavvee..  HHeett  zzaall  nnoogg  wweell
eennkkeellee  jjaarreenn  dduurreenn  vvoooorrddaatt  hheett  ssyysstteeeemm  oopp  ddee
mmaarrkktt  kkoommtt,,  ddeennkktt  PPooeellss..  ““DDiiee  mmaarrkktt  iiss  eerr  zzeekkeerr..
CCaarrddiioollooggeenn  ddooeenn  oonnggeevveeeerr  ttwweeeehhoonnddeerrdd  
vvaann  ddeezzee  iinnggrreeppeenn  ppeerr  jjaaaarr..  HHeett  ggaaaatt  oomm  hhuunn
ggeezzoonnddhheeiidd..””  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

‘Het is hier 

een experimentele

hemel’

Foto: Bart van Overbeeke
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Een ‘vuurproef voor Brainport’, zo luidt de
ondertitel van het symposium ‘De innova-
tieve kracht van Brainport’. De aanwezigen
bogen zich tijdens workshops en lezingen
over de geschiedenis, de internationale
positie en de vooruitzichten van Brainport,
de benaming van deze toptechnologische
regio.
Een vuurproef, dat is de recessie voor 
het regionale netwerk van bedrijfsleven,
kennisinstellingen en gemeenten. Want
nergens in het land heeft de crisis zo’n
sterke weerslag op de economische stabi-
liteit gehad 
als in de indu-
striële regio
Eindhoven,
ontvouwt
TU/e-hoog-
leraar
Geschiedenis van de Techniek prof.dr.ir.
Harry Lintsen, tevens gastheer tijdens het
symposium. “De regio is uitermate
kwetsbaar. Hier sloeg de crisis het hardst
en snelst om zich heen, maar de regio
komt denk ik ook als eerste uit het dal.
Zuidoost-Brabant is uiterst conjunctuur-
gevoelig. Dat blijkt 
nu en dat bleek ook begin jaren negentig
toen DAF failliet ging en Philips bijna.
Alleen tijdens de crisis van de jaren dertig
werden Eindhoven en omstreken minder
hard getroffen. Toen was de regionale 
industrie breder en hadden ook bedrijfs-
takken als de 
textielindustrie en
sigarenindustrie
een belangrijke
rol.”
De regio Eind-
hoven is de 
afgelopen 
negentig jaar 
een economische
factor van betekenis geweest. Zo voert
Zuidoost-Brabant als regio al jarenlang de
lijst ‘meeste industriële werkgelegenheid’
aan, brengt zij de meeste octrooien voort
en levert zij tegenwoordig een grotere bij-
drage aan het Bruto Nationaal Product dan
randstedelijke regio’s als Groot Amsterdam
en Groot Rijnmond. Maar de economische
structuur waarmee de regio succes heeft,
is door de decennia heen sterk veranderd. 
Na de val van diverse bedrijfstakken hal-
verwege de vorige eeuw, bleven DAF en

Philips als twee grootmachten over. Zij
maakten tot ver in de jaren tachtig de
dienst uit in de regio. Philips werd in die
periode door expansie en toenemende 
internationale concurrentie gedwongen
bedrijfsonderdelen te laten verzelfstan-
digen. Dit leidde tot de geboorte van grote
bedrijven in de regio, zoals chipmachine-
maker ASML, automatiseringsbedrijf
Origin en chipfabrikant NXP. Het duurde
tot de jaren negentig voordat deze bedrijven
emancipeerden en niet meer afhankelijk
waren van Philips. DAF en Philips

kwamen
daarbovenop
in de proble-
men, waar-
door de
‘tweepijler-
economie’ in

de jaren negentig transformeerde naar
een ‘netwerkeconomie’. In deze nieuwe
structuur verbreedde de regionale
economie zich, financieel ondersteund
door het gezamenlijke optreden van on-
dernemers, politici en bestuurders van
kennisinstellingen als de TU/e. De ge-
meenschappelijke aanpak leidde tot een
doorstart van DAF en de ontwikkeling
van nieuwe groeisectoren zoals ‘auto-
motive’ en design. 
De samenwerking tussen bedrijven, over-
heden en kennisinstellingen op alle niveaus,
de zogeheten Triple Helix, blijkt het 

fundament voor
Brainport.
Lintsen: “De net-
werkeconomie
heeft zich daar-
mee definitief 
gevestigd in
Zuidoost-Brabant.
Een uitgangs-
punt daarbij is

dat de regio een unieke combinatie bezit
van maakindustrie, toptechnologie en
design, die elkaar completeren. Een ander
uitgangspunt is dat hieraan een krachtige
kennisinfrastructuur ten grondslag ligt.
Onderzoeksinstituten als TNO en Philips
Research stimuleren innovaties op het
snijvlak van technologiegebieden en 
bedrijfsleven en dat in open netwerken
met ondernemingen en de overheid.”
Het Triple Helix-concept bleek hét
antwoord op de malaise van begin jaren
negentig. Brainport bezorgde de regio
weer een vitale kenniseconomie, maar
komt in het huidige tijdsgewricht voor
nieuwe uitdagingen te staan. Lintsen
gelooft in de veerkracht van Brainport,
maar wil de regio sterker uit de crisis
komen, moet zij de komende jaren eco-
nomisch wel meer heterogeen worden.
“De regionale economie is dan wel
verbreed de afgelopen twintig jaar, maar
de basis is nog te smal. Alleen de erfenis-
sen van DAF en Philips zijn overge-
bleven. Er zijn veel nieuwe initiatieven,
zoals in de designsector, maar de bedrijven
die hieruit voortkomen, zijn te klein. We
missen nog de grote nieuwe marktspelers

die op eigen kracht zijn ontstaan. Daarmee
kan de Triple Helix ook verder worden
uitgediept. Ik zie op dit punt wel kansen
in bijvoorbeeld de automotive-sector.” De
TU/e-hoogleraar onderschrijft naar eigen
zeggen de opvatting van collega-hoog-
leraar Sjoerd Romme, die ook sprak
tijdens de SuperTUesday, om meer in te
zetten op de
succesvolle
bedrijven
onder de
starters. “In
Eindhoven
richten we,
de TU/e
incluis, ons
misschien teveel op de creatie van spin-
offs. Maar een veelvoud aan kleine 
bedrijven zorgt niet voor forse toenamen
van werkgelegenheid en geldstromen.” 
Lintsen voorziet nog een aantal andere 
te nemen hordes voor Brainport, wil het
netwerk de recessie met succes trotseren.
“De regio is teveel ingesteld op technologie.
Daarmee wordt de gebruikerskant 
geregeld uit het oog verloren. Uiteindelijk
bepaalt de consument het succes van 
producten. Daarnaast moet het voor 
bedrijven en instellingen makkelijker
worden om hun initiatieven op het gebied
van duurzaamheid in de praktijk te bren-
gen. Nu werpt regelgeving nog te veel 
barrières op. Ook de werkgelegenheid is
een punt van zorg. In een hoogtechnolo-
gische omgeving als de regio Eindhoven
neemt de vraag naar laaggeschoolde
arbeid fors af.” 
Ondanks die struikelblokken ziet Lintsen
ook duidelijke kansen. “De regio heeft
een goede uitgangspositie als het gaat om
internationale arbeidsverdeling. Bovenal
blijven we hier bepaalde innovatieve 
producten en hightech systemen maken,
zoals de MRI-scan en de elektronen-
microscoop; technologie waarmee Brain-
port zich kan profileren. Daarnaast telt de
regio veel jonge ambitieuze professionals.
Die heb je de komende jaren nodig.” 
Om dat jonge talent te behouden, is, naast

het bestaan van technische opleidingen,
een goede kennisinfrastructuur van 
instellingen en bedrijven onontbeerlijk,
meent Lintsen. “Het is voor de TU/e van
levensbelang dat er een economische 
omgeving is waar er vraag bestaat naar
hightech kennis. De universiteit zou niet
zonder zulke toepassingsgebieden

kunnen.
Betrokkenheid
bij de regionale
innovatie- en
valorisatiepro-
cessen is nood-
zakelijk.” Om
die reden heeft
de TU/e als 

onderdeel van Brainport internationaal een
streepje voor, vindt hij. “De kwaliteit van
de samenwerking tussen wetenschappe-
lijk onderzoekers en onderzoekers uit de
industrie in Eindhoven is mondiaal 
onovertroffen.” 

De struikelblokken en uitdagingen 
Brainport/Tjeerd Adema

Illustraties/Jeannette Bos
De uiterst conjunctuurgevoelige regio Eindhoven verkeert

in economisch zwaar weer. Hoe veerkrachtig is Zuidoost-

Brabant en hoe komt de streek uit de recessie? TU/e-

wetenschappers, studenten, kenniswerkers en mensen 

uit het bedrijfsleven kwamen dinsdag 22 september 

tijdens de SuperTU/esday van de subfaculteit Technische

Innovatiewetenschappen (TIW) bijeen om hierover te praten. 

‘Deze regio komt als 

eerste weer uit het dal’

‘Uiteindelijk bepaalt

de consument

het succes van 

producten’

‘Wetenschappelijk

netwerk TU/e 

internationaal beperkt’
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 voor Brainport Blixembosch: een energieneutrale wijk
DDee  dduuuurrzzaaaammhheeiidd  vvaann  ddee  BBrraaiinnppoorrtt--rreeggiioo  wwoorrddtt  vvoooorr  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk  ddeeeell  bbeeppaaaalldd  ddoooorr  ddee
wwiijjzzee  vvaann  bboouuwweenn  eenn  wwoonneenn..  DDaatt  wwaass  hheett  vveerrttrreekkppuunntt  vvaann  ddee  wwoorrkksshhoopp  ‘‘KKlliimmaaaattnneeuuttrraaaall
BBoouuwweenn’’  ttiijjddeennss  ddee  SSuuppeerrTTUUeessddaayy,,  wwaaaarriinn  hhooooffddsspprreekkeerr  iirr..  BBeenn  SScchhrreeuuddeerr,,  ddiirreecctteeuurr  vvaann
HHuurrkkss  VVaassttggooeedd,,  vveerrtteellddee  oovveerr  ddee  ppllaannnneenn  vvoooorr  eeeenn  eenneerrggiieenneeuuttrraallee  wwiijjkk  iinn  BBlliixxeemmbboosscchh,,
ddiiee  iinn  hheett  nnoooorrddoooosstteenn  vvaann  EEiinnddhhoovveenn  mmooeett  vveerrrriijjzzeenn..  DDee  ssttaadd  hheeeefftt  aallss  aammbbiittiiee  oomm  iinn  22003355
eenneerrggiieenneeuuttrraaaall  ttee  zziijjnn::  tteeggeenn  ddiiee  ttiijjdd  mmooeett  ddee  vvoolllleeddiiggee  eenneerrggiieebbeehhooeeffttee  vvaann  ddee  ssttaadd  oopp
dduuuurrzzaammee  wwiijjzzee  bbiinnnneenn  ddee  ggeemmeeeenntteeggrreennzzeenn  wwoorrddeenn  ooppggeewweekktt..  
DDee  nniieeuuwwee  wwiijjkk,,  ddiiee  aacchhtteerr  eeeenn  ddeerrttiieenn  mmeetteerr  hhooggee  ggeelluuiiddsswwaall  llaannggss  ddee  ssnneellwweegg  nnaaaarr
TTiillbbuurrgg  kkoommtt  ttee  lliiggggeenn,,  vvoorrmmtt  hhiieerriinn  eeeenn  eeeerrssttee  ssttaapp..  DDee  eenneerrggiieenneeuuttrraallee  wwiijjkk  wwoorrddtt
vvoooorrzziieenn  vvaann  eeeenn  ssyysstteeeemm  vvoooorr  wwaarrmmttee--kkoouuddeeooppssllaagg,,  wwaaaarrbbiijj  eeeenn  wwaatteerrrreesseerrvvooiirr  ddiieepp
oonnddeerr  ddee  ggrroonndd  ’’ss  zzoommeerrss  vvoooorr  vveerrkkooeelliinngg  eenn  ’’ss  wwiinntteerrss  vvoooorr  vveerrwwaarrmmiinngg  zzoorrggtt,,  wwaaaarrddoooorr
ddee  nnooooddzzaaaakk  vvoooorr  eeeenn  ggaassaaaannsslluuiittiinngg  vveerrvvaalltt..  DDee  bbeennooddiiggddee  eelleekkttrriicciitteeiitt,,  vvoooorrnnaammeelliijjkk
vvoooorr  vveerrlliicchhttiinngg  eenn  kkookkeenn,,  wwoorrddtt  ooppggeewweekktt  ddoooorr  eeeenn  wwiinnddmmoolleenn,,  ddiiee  ddoooorr  ddee  wwiijjkk  oopp
aaffssttaanndd  wwoorrddtt  ggeeaaddoopptteeeerrdd..  
DDoooorr  ddee  iinnvveesstteerriinngg  iinn  ddee  ccoolllleeccttiieevvee  dduuuurrzzaammee  eenneerrggiieevvoooorrzziieenniinngg  wwoorrddeenn  ddee  wwoonniinnggeenn
iinn  ddee  wwiijjkk  nnaaaarr  vveerrwwaacchhttiinngg  zzoo’’nn  2255..000000  eeuurroo  dduuuurrddeerr  ddaann  ccoonnvveennttiioonneellee  wwoonniinnggeenn,,  mmaaaarr
ddaatt  wwoorrddtt  vvoollggeennss  SScchhrreeuuddeerr  vvoolllleeddiigg  ggeeccoommppeennsseeeerrdd  ddoooorr  ddee  vveeeell  llaaggeerree  eenneerrggiieekkoosstteenn..
HHiijj  ggaaff  aaaann  ttee  hhooppeenn  ddaatt  ddee  bbaannkkeenn  ddiitt  ooookk  iinnzziieenn  eenn  hhuunn
dduuuurrzzaammee  aammbbiittiieess  wwaaaarrmmaakkeenn  ddoooorr  iieettss  ssooeeppeelleerr  ttee  zziijjnn
bbiijj  hheett  vveerrssttrreekkkkeenn  vvaann  hhyyppootthheekkeenn  vvoooorr  ddeezzee  wwiijjkk..  ((TTJJ))

Kennisontwikkeling ruim voldoende,

internationalisering kan beter
HHooee  ssttaaaatt  BBrraaiinnppoorrtt  eerr  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  vvoooorr??  DDaatt  wwaass  ddee  cceennttrraallee  vvrraaaagg  iinn  ddee  wwoorrkksshhoopp
‘‘BBrraaiinnppoorrtt  aallss  hhiigghhtteecchh  kkeennnniisscceennttrruumm  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  ppeerrssppeeccttiieeff’’  --  eeeenn  vvrraaaagg  wwaaaarroopp
ggeeeenn  eeeenndduuiiddiigg  aannttwwoooorrdd  ttee  ggeevveenn  iiss..  DDrriiee  sspprreekkeerrss  lliieetteenn  vvaannuuiitt  hhuunn  eexxppeerrttiisseess  ddiirreecctt  
ooff  iinnddiirreecctt  hhuunn  lliicchhtt  hhiieerroopp  sscchhiijjnneenn..  EEéénn  ooppvvaattttiinngg  wweerrdd  ddoooorr  hheenn  ggeeddeeeelldd::  ddee  rreeggiioo
EEiinnddhhoovveenn  ddooeett  hheett  qquuaa  kkeennnniissoonnttwwiikkkkeelliinngg  eenn  oonnddeerrzzooeekk  ggooeedd,,  mmaaaarr  mmaagg  hhaaaarr  iinntteerr--
nnaattiioonnaallee  bblliikkvveelldd  wweell  iieettwwaatt  vveerrrruuiimmeenn..  
ZZoo  bbrraacchhtt  TTUU//ee--hhoooogglleerraaaarr  EEccoonnoommiiccss  ooff  IInnnnoovvaattiioonn  aanndd  TTeecchhnnoollooggiiccaall  CChhaannggee,,  pprrooff..ddrr..
KKooeenn  FFrreennkkeenn,,  ddee  oonnddeerrzzooeekkssnneettwweerrkkeenn  ttuusssseenn  ZZuuiiddoooosstt--BBrraabbaanntt  eenn  aannddeerree  rreeggiioo’’ss  iinn
kkaaaarrtt..  UUiitt  zziijjnn  ssttuuddiiee  bblliijjkktt  eeeenn  wweeiinniigg  kkoossmmooppoolliittiisscchh  bbeeeelldd..  BBrraaiinnppoorrtt  wweerrkktt  vvoooorraall  ssaammeenn
mmeett  aannddeerree  NNeeddeerrllaannddssee  ssttrreekkeenn  eenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall  mmeett  nnaabbiijjggeelleeggeenn  rreeggiioo’’ss  aallss  MMüünncchheenn,,
LLeeuuvveenn  eenn  KKooppeennhhaaggeenn..  BBrraaiinnppoorrtt  mmooeett  ddaaaarroomm  mmeeeerr  iinnzzeetttteenn  oopp  iinntteerrnnaattiioonnaalliisseerriinngg,,  
wwiill  hheett  iinn  ddee  ccoonnccuurrrreennttiieessllaagg  mmeett  aannddeerree  rreeggiioo’’ss  ggeeeenn  tteerrrreeiinn  vveerrlliieezzeenn,,  aalldduuss  FFrreennkkeenn..  
ZZiijjnn  ccoolllleeggaa  ddrr..iirr..  RRuuddii  BBeekkkkeerrss,,  ddoocceenntt  bbiijj  TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn,,  ddeeeedd  
oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddee  iinnvvllooeedd  vvaann  ddee  kkeennnniissoonnttwwiikkkkeelliinngg  --eenn  iinnffrraassttrruuccttuuuurr  iinn  ZZuuiiddoooosstt--
BBrraabbaanntt  oopp  hhaaaarr  eeccoonnoommiisscchhee  pprreessttaattiieess,,  ggeerreekkeenndd  iinn  ddee  rreeggiioonnaallee  bbiijjddrraaggee  aaaann  hheett  BBrruuttoo
NNaattiioonnaaaall  PPrroodduucctt..  KKeennnniissoonnttwwiikkkkeelliinngg  mmaatt  hhiijj  aaaann  ddee  hhaanndd  vvaann  aaaannttaalllleenn  eenn  iinn  ddee  lliittee--
rraattuuuurr  vveeeell  bbeesscchhrreevveenn  ooccttrrooooiieenn..  ZZiijjnn  ssttuuddiiee  wweeeess  uuiitt  ddaatt  aall  hheett  tteecchhnniisscchhee  oonnddeerrzzooeekk  iinn
ddee  rreeggiioo  iinn  bbeellaannggrriijjkkee  mmaattee  bbeeddrraaaaggtt  aaaann  ddee  vviittaalliitteeiitt  vvaann  ddee  rreeggiioonnaallee  eeccoonnoommiiee  --  iieettss
wwaatt  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ooookk  ggeellddtt  vvoooorr  ddee  rreeggiioo  SSttuuttttggaarrtt..  BBrraaiinnppoorrtt  ssccoooorrtt  llaannddeelliijjkk  hhoooogg  oopp  hheett
ggeebbiieedd  vvaann  kkeennnniissoonnttwwiikkkkeelliinngg,,  mmeett  ddaaaarriinn  eeeenn  hhooooffddrrooll  vvoooorr  PPhhiilliippss,,  aalldduuss  BBeekkkkeerrss..  DDiiee
kkeennnniiss  ggeenneerreeeerrtt  dduuss  kkoorrttwweegg  wweellvvaaaarrtt..  GGeeeenn  sslleecchhttee  pprreessttaattiieess,,  aall  bblliijjfftt  ddee  iinntteerrnnaattiioonnaallee
iinnbbeeddddiinngg  eeeenn  bbeeeettjjee  aacchhtteerrwweeggee..  ((TTAA))

De hoogleraar voorziet op andere gebieden
juist mogelijke problemen voor de TU/e
in de nabije toekomst. Zo schiet de inter-
nationale inbedding van de universiteit
volgens hem tekort. “In de regio, binnen
Brainport, is de inbedding uitstekend.
Maar het wetenschappelijke netwerk van
de TU/e is op internationaal niveau
beperkt, zo blijkt uit onderzoek van
collega-hoogleraar Koen  Frenken.
Daarom moet er geïnvesteerd worden in
meer en betere contacten met gerenom-
meerde technische universiteiten en 
kennisinstituten over de wereld.” 
Een ander euvel dat Lintsen signaleert, is

een tekort aan kenniswerkers die de TU/e
voortbrengt. “De universiteit kan niet
voldoen aan de vraag naar kenniswerkers
in de regio. De TU/e-bron waaruit de
regio vist, is te klein. Daarom moet de
campus aantrekkelijker worden, ook 
voor buitenlandse masterstudenten 
en promovendi. De universiteit moet
tweemaal zo groot worden, met als
voertaal het Engels. Verder mogen de
bouwplannen veel ambitieuzer. Er dient
meer huisvesting op het universiteits-
terrein te komen en de binnenstad en de
campus moeten cultureel aantrekkelijker
worden.”/.

Open innovatie: de wil
is er, de ‘mindset’ nog niet
IInn  ddee  hheellee  ddiissccuussssiiee  rroonnddoomm  hheett  vveerrsstteerrkkeenn  vvaann  ddee  iinnnnoovvaattiieevvee  kkrraacchhtt  vvaann  bbeeddrriijjvveenn  ssppeeeelltt
hheett  bbeeggrriipp  ‘‘ooppeenn  iinnnnoovvaattiiee’’  eeeenn  sstteeeeddss  ggrrootteerree  rrooll..  HHeett  ddeelleenn  vvaann  ddee  eeiiggeenn  kkeennnniiss  mmeett
aannddeerree  bbeeddrriijjvveenn  eenn  hheett  bbiinnnneennhhaalleenn  vvaann  kkeennnniiss  vvaann  bbuuiitteennaaff  mmooeetteenn  eerrvvoooorr  zzoorrggeenn  ddaatt  
iinnnnoovvaattiieevvee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn  eeffffiicciiëënntteerr  eenn  ssnneelllleerr  ppllaaaattssvviinnddeenn..  EEeenn  hheellee  rreevvoolluuttiiee  vvoooorr
bbeeddrriijjvveenn  ddiiee  eeiiggeennlliijjkk  ggeewweenndd  zziijjnn  oomm  aallllee  tteecchhnniisscchhee  ddoooorrbbrraakkeenn  eenn  kkeennnniiss  zzoovveeeell  
mmooggeelliijjkk  bbiinnnneenn  ddee  eeiiggeenn  mmuurreenn  ttee  hhoouuddeenn,,  wweeeett  oonnddeerrzzooeekksstteerr  ddrr..  MMyyrriiaamm  CCllooooddtt,,  
ddiiee  oopp  ddee  SSuuppeerrTTUUeessddaayy  ddee  wwoorrkksshhoopp  ‘‘OOppeenn  iinnnnoovvaattiiee  iinn  pprraakkttiijjkk’’  ggaaff..
BBiijj  TTeecchhnniisscchhee  IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn  iiss  oonnddeerr  hheett  kkllaanntteennbbeessttaanndd  vvaann  AAttooss  OOrriiggiinn  eeeenn
vvrraaggeennlliijjsstt  rroonnddggeessttuuuurrdd,,  ddiiee  iinnzziicchhtt  mmooeesstt  vveerrsscchhaaffffeenn  iinn  ddee  vvrraaaagg  iinn  hhooeevveerrrree  bbeeddrriijjvveenn
aall  bbeezziigg  zziijjnn  mmeett  ‘‘ooppeenn  iinnnnoovvaattiiee’’..  EEeenn  bbeellaannggrriijjkkee  ccoonncclluussiiee  ddiiee  CCllooooddtt  eerruuiitt  kkoonn  ttrreekkkkeenn,,
wwaass  ddaatt  bbiijj  vveeeell  bbeeddrriijjvveenn  ddee  wwiill  oomm  eerraaaann  mmeeee  ttee  ddooeenn  eerr  zzeekkeerr  iiss,,  mmaaaarr  ddaatt  hheett  ttoott  oopp
hheeddeenn  nnoogg  oonnttbbrreeeekktt  aaaann  ddee  jjuuiissttee  ‘‘mmiinnddsseett’’..  HHeett  mmaannaaggeenn  vvaann  kkeennnniiss  oovveerr  ddee  ggrreennzzeenn  vvaann
hheett  bbeeddrriijjff  hheeeenn,,  ggeebbeeuurrtt  nnoogg  mmaaaarr  wweeiinniigg..  OOookk  wwoorrddeenn  nniieeuuwwee  iinnnnoovvaattiieemmeetthhooddeenn,,  zzooaallss
hheett  iinnsscchhaakkeelleenn  vvaann  ssppeecciiaallee  bbeemmiiddddeellaaaarrss,,  nnoogg  mmaaaarr  nnaauuwweelliijjkkss  ggeebbrruuiikktt..  OOnnggeebbrruuiikkttee
kkeennnniiss  ddiiee  bbiinnnneenn  hheett  bbeeddrriijjff  lliiggtt  ttee  vveerrssttooffffeenn,,  wwoorrddtt  zzeellddeenn  ttoott  nnooooiitt  nnaaaarr  bbuuiitteenn  ggeebbrraacchhtt..  
DDee  HHiigghh  TTeecchh  CCaammppuuss  EEiinnddhhoovveenn  ((HHTTCCEE))  iiss  ddee  pplleekk  wwaaaarr  ooppeenn  iinnnnoovvaattiiee  ttoott  ssuucccceesssseenn  mmooeett
lleeiiddeenn..  DDee  mmaattee  wwaaaarriinn  ddee  hhiieerr  ggeevveessttiiggddee  bbeeddrriijjvveenn  eellkkaaaarr  aaaannvvuulllleenn,,  ddee  ccoommpplleemmeennttaarriitteeiitt,,
iiss  ddaaaarrbbiijj  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk  aassppeecctt..  AAllss  ddaatt  ssuucccceesssseenn  oopplleevveerrtt,,  vveerrsstteerrkktt  ddaatt  ddee  rreeppuuttaattiiee  vvaann

ddee  HHTTCCEE  --  eenn  ddaatt  ttrreekktt  wweeeerr  mmeeeerr  bbeeddrriijjvveenn  aaaann  ddiiee
ppaasssseenn  iinn  ddiitt  ‘‘bbuussiinneessss  eeccoossyysstteeeemm’’,,  aalldduuss  CCllooooddtt..  ((HHKK))



Promoties
Ir. F. Provoost verdedigt op maandag 28
september 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 proef-
schrift luidt ‘Intelligent Distribution
Network Design’. Provoost promoveert
aan de faculteit Elektrotechniek. 
De promotor is prof.ir. W.L. Kling.

Ir. J. Kortsmit verdedigt op maandag 28
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Non-invasive assessment
of leaflet deformation and mechanical
properties in heart valve tissue enginee-
ring’. Kortsmit promoveert aan de facul-
teit Biomedische Technologie. De promo-
tor is prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens.

Ir. J.A.M. De Swart verdedigt op dinsdag
29 september zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Modeling and 
analysis of flame stretch and preferential
diffusion in premixed flames’. De Swart
promoveert aan de faculteit Werktuig-
bouwkunde. De promotor is prof.dr.
L.P.H. de Goey.

D.S.H. Charrier MSc verdedigt op dins-
dag 29 september zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘Potentiometry 
on organic semiconductor Devices’.
Charrier promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor
is prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.

Ir. G.P. Willems verdedigt op woensdag
30 september zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Condensed rota-
tional cleaning of natural gas’. Willems
promoveert aan de faculteit Werktuig-
bouwkunde. De promotoren zijn
prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers en 
prof.dr. M. Golombok.

Ir. B. Docter verdedigt op donderdag 1
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Deeply-etched DBR
mirrors for Photonic Integrated Circuits
and Tunable Lasers’. Docter promoveert
aan de faculteit Elektrotechniek. 
De promotor is prof.dr.ir. M.K. Smit.

Afscheid
Per 1 september 2009 heeft Piet van
Happen zijn werkzaamheden als direc-
teur van de Dienst Huisvesting neerge-
legd. Hij zal zijn werkzaamheden voor
de TU/e voortzetten als projectdirecteur
van het W-Hal Campus 2020-project als
afronding van zijn bijna 35-jarige carrière
aan de TU/e.
Ter gelegenheid van zijn afscheid als
directeur biedt het College van Bestuur
hem een afscheidsreceptie aan in de
University Club op dinsdag 6 oktober
a.s. vanaf 16.00 uur. U bent van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Education & Training Unit
Workshop ‘Course design’
On November 3rd and November 10th
from 13.30-15.30 hours, DPO will carry
out a workshop on ‘Course design’.
Objective of the workshop: enable
teachers to design a course in a syste-
matic way. The workshop aims at UD’s,
UHD’s and Professors who are respon-
sible for designing or redesigning parts
of the curriculum. This course is also a
part of the TU/e BKO training program.
Topics in this short workshop will be
organizing principles, educational
models and course design. After a short
introduction participants will work on
the design of their own course.
Especially teachers who are preparing 
a new course will benefit from this
workshop.
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge. More information
can be obtained from Harry van de
Wouw (extension 3126). You can register
for the course by telephone (2520), 
e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or by 
internet (www.tue.nl/educational_
training).

Workshop ‘Supervision of PhD
students’. 
The workshop ‘Supervision of PhD 
students’ will be offered on November
4th from 10.00-17.00 hours. The course
is aimed to explore the factors for success
in the supervision of PhD students.
In the workshop you will be provided
with tips and exercises aimed at achieving
the successful supervision of researchers.
Time will be spent on the planning of
the research project, monitoring the
progress and training yourself in 
leadership and interview techniques.
Participants will have an active role
during the course. 
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge. More information
can be obtained from Janneke van der
Loo (phone 5292). You can register for
the course by telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by internet
(www.tue.nl/educational_training). 

3TU.SAI
Invitation diploma award 
ceremony SAI
3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI) invites
you to the diploma award ceremony on
Thursday 1 October. During this ceremony
the SAI Software Technology design 
engineers will receive their diploma, 
a Professional Doctorate in Engineering
(PDEng) degree.
The festive presentation of diplomas 
will take place in the Blauwe Zaal in the
Auditorium at Eindhoven University of
Technology from 15.00-16.00 hours. 
The presentation will conclude with 
a reception in the Senaatszaal in the
Auditorium.

Bouwkunde
Tentoonstelling schetsen
Op dinsdag 29 september opent in Plaza,
op de eerste verdieping van Vertigo, een
tentoonstelling met tekeningen van stu-
denten Bouwkunde. De traditie van de
jaarlijkse schetsexcursie, die sinds het
vertrek van Clemens Maassen leek te
zijn verdwenen, is dit jaar in ere hersteld
met een excursie naar het industriegebied
‘Landschaftspark Duisburg Nord’. Dit is
ontstaan vanuit de behoefte van studenten
om meer met het tekenen te kunnen
doen dan binnen het aanbod aan de
faculteit nu mogelijk is.

Bij deze schetsexcursie was in eerste
instantie het doel om al tekenend schets-
notities te maken naar aanleiding van de
industriecultuur, die in het gebied rijke-
lijk aanwezig is. Het was een belangrijk
streven om ook in het beeld over te 
dragen wat de student zo fascineerde of
opviel aan de plek waar hij of zij zat te
tekenen. Ook was er een groepsopdracht:
er moest een beeldend statement worden
gemaakt naar aanleiding van de persoon-
lijke ervaringen van de groepsleden met
het gebied. Deze statements worden 
tentoongesteld. 
De opening van de expositie is op 29
september om 16.00 uur. De tentoonstel-
ling is daarna nog te zien tot 14 oktober.

Euro Essaywedstrijd
Europa 1989-2009
De vertegenwoordiging van de Europese
Commissie in Nederland organiseert, 
in samenwerking met weekblad Elsevier,
een Euro Essaywedstrijd voor studenten
aan universiteiten en hogescholen in
Nederland. De uiterste inzenddatum is
25 oktober.
De Euro Essaywedstrijd is gekoppeld aan
de Europalezing op 5 november in de
Nieuwe Kerk in Den Haag. De Europa-
lezing en de Euro Essaywedstrijd staan
dit jaar in het teken van de herdenking
van twintig jaar Val van de Berlijnse
Muur en de democratische omwentelingen
in Centraal- en Oost Europa. De lezing
wordt gegeven door premier Jan Peter
Balkenende.
Tijdens de lezing worden de prijzen 
voor de essaywedstrijd uitgereikt door
Jaroslaw Walesa, de zoon van de Poolse
vakbondsleider Lech Walesa. Alle inzen-
ders worden uitgenodigd om de lezing
bij te wonen.
Nadere informatie over voorwaarden,
prijzen, deelname en het wedstrijdregle-
ment vindt u op www.europalezing.nl. 

Fulbright Center
Studeren in de VS
Het Fulbright Center houdt op 5 oktober
een informatiebijeenkomst over studeren

in de Verenigde Staten op graduate
niveau. Aan bod komen selectie van een
graduate programma en aanmelding bij
een Amerikaanse universiteit, graduate
studie in de VS en het Fulbright-beur-
zenprogramma. De bijeenkomst wordt
gehouden aan de Universiteit van
Amsterdam, lokatie Roeterseiland
gebouw E (Psychologiegebouw). Het
programma begint om 19.30 uur en
duurt zo’n twee uur. Geïnteresseerde 
studenten die nu een bachelor- of 
masteropleiding doen, kunnen zich 
aanmelden op info@fulbright.nl. 
Zie ook www.studereninamerika.nl.

PhD Student ‘Identity Management for
Mobile Devices’ (V32.047), Eindhoven
Institute for the Protection of Systems
and Information (EiPSI), department 
of Mathematics and Computer Science
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 cao Nederlandse 
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2042 t/m 2612 euro).

PhD Student ‘Advanced capillary micro-
reactors’ (V37.679), Chemische Reactor
Technologie, 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 ‘Computational Spatial and
Structural Building Design Interaction’
(V38.554), the Unit Structural Design
and Construction Technology, depart-
ment of Architecture, Building and
Planning  (1,0 fte). Tijdelijk dienst-
verband, salaris maximaal schaal 27 
cao Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2042 t/m 2612 euro).

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.
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WWhheenn  ttaakkeenn??  
In May 2008 I moved to the city
center of Eindhoven and I was
impressed with the variety of
people in the city: different shapes
and colors of clothes, different
eyes and different minds.
Everybody was so unique 
and contributed to the face 
of the city. In the spring 
of 2009 I started working 
at the series of photo-
graphs under the working
name ‘I Love Eindhoven’.

WWhhaatt  ddoo  wwee  sseeee??  A boy 
is exercising his skate-
boarding skills in front 
of Catharina Church. 
The boy and his mum 
kindly agreed to
cooperate with me
in order for me 
to take this photo 
for my project. 
Unfortunately, 
I do not have their 
contact details. 
So in case they read 
this: contact me!

WWhhyy  tthhiiss  ppiiccttuurree??  Looking at 
my series of photos I feel that
Eindhoven will not stop sur-
prising me even after several
years of living here. And I hope
that this series of pictures can
help others in a deeper under-
standing of the beauty of the
place we are living in.

More: www.photoseries.ru/
iloveeindhoven/.

Maria Rudnaya (24) fromRussia, a PhD student of the
Center for Analysis, Scientific
Computing and Application
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3D scans for better
plastic solar cells
TU/e researchers have for the
first time made pinpoint-sharp
3D pictures of the interior of a
plastic solar cell. As a result
they have obtained a better
idea of the nanostructures in
the cells and of how these
affect the cell’s performance. 

For this project, researchers from
the group of prof.dr.ir. René
Janssen (Chemical Engineering
and Chemistry) worked together
with colleagues from the
University of Ulm (German).
The results appeared on the site
of Nature Materials on Sunday 13
September. The pictures provide
new information about the exact
way in which polymeric (‘plastic’)
solar cells work; this knowledge
is crucial to improve the per-
formance of this class of solar
cells. 
A plastic solar cell consists of two
materials that are mixed in a

highly complex manner. By means
of ‘3D electron tomography’
(comparable to a CT-scan, but
with an electron microscope on a
nanoscale) the research team
managed to capture the material
structure in hitherto unattained
graphic detail.
Plastic solar cells hold various 
advantages over ‘conventional’
silicon solar cells. For instance,
plastic solar cells can be produced
‘roll-to-roll’ on a printing press, at
high speeds. This possibility
renders this technology poten-
tially very cheap. Also, plastic
solar cells are flexible and light-
weight, which makes them
suitable for applications on 
vehicles or clothes and in the
design of implements. The
plastic solar cells do have some
scope for improvement of their
efficiency, but the new 3D images
may contribute to making up for
those arrears.(JH/TJ)/.

Lecture by John Searle
‘Language and social ontology - The construction of social reality as 
an engineering problem’ is the title of the lecture to be presented by
prof. John Searle, in Filmhuis De Zwarte Doos on Thursday 1 October. 
John Searle is professor of philosophy and cognitive science at U.C.
Berkeley. Searle is well-known for his outspoken positions. He believes
that computers cannot think or understand language, and that social
reality can be constructed on the basis of a few basic building blocks.

The ECTS lecture, from 12.45 to 13.45 hours, is organized by Studium
Generale in cooperation with the Eindhoven Center for Innovation
Studies (ECIS). 
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TU/e wordt coördinatiepunt
Europees kernfusieonderwijs 

FuseNet /Gerard Verhoogt
Foto/Bart van Overbeeke
“Studenten gemakkelijk

en zonder obstakels laten

binnentreden in de

spannende wereld van de

kernfusie”- dat is volgens

TU/e-hoogleraar prof.dr. Niek

Lopes Cardozo één van de

doelstellingen van FuseNet,

een initiatief van de Europese

Commissie om al het kern-

fusieonderwijs in Europa 

op elkaar af te stemmen. 

De TU/e-faculteit Technische

Natuurkunde voert de regie

over FuseNet, met Lopes

Cardozo als coördinator. 

“In het kernfusieonderzoek werken
Europa, Rusland, de Verenigde Staten,
Japan, China, India en Zuid-Korea sinds
2006 samen aan ITER”, zo schetst drs.
Paul Bezembinder, wetenschappelijk 
secretaris van de capaciteitsgroep Science
and Technology of Nuclear Fusion, de
grote kaders die ten grondslag liggen aan
FuseNet. “Deze fusiereactor moet gaan
aantonen dat kernfusie op termijn een
technisch en economisch levensvatbare
energiecentrale kan opleveren. ITER
moet uiteindelijk tien keer meer
vermogen opleveren dan nodig is om de
reactor te bedrijven.” In dit kader wordt
ook het onderwijs over kernfusie geïnter-
nationaliseerd, voegt Bezembinder toe. 

In 1990 waren er al vergevorderde
plannen voor ITER, maar door de lage
olieprijs en politiek gebakkelei vond dat
geen doorgang. Ruim vijftien jaar later
wordt de noodzaak van duurzame energie
wél weer gevoeld en komt ITER “na een
periode van politieke besluiteloosheid” in
een stroomversnelling. Bovendien is een
generatie van ervaren fusiespecialisten
dicht bij hun pensioen; er ontstaat dus
een schreeuwend tekort aan fusie-experts,
constateert Bezembinder. “Dat is een
tweede reden om FuseNet te starten,
omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling
van kernfusie als schone energiebron.”
Dat de capaciteitsgroep Science and
Technology of Nuclear Fusion, onder
leiding van Lopes Cardozo, nu is opgericht,
is geen toeval. Bezembinder: “De TU/e
heeft kernfusie, een toepassing van
plasmafysica, geselecteerd als strategisch
speerpunt. Eindhoven kan zich hiermee
profileren; Lopes Cardozo was hier al
deeltijdhoogleraar en plasmafysica is al
jaren één van de sterktes van de faculteit
Technische Natuurkunde. Kernfusie als
onderzoeksonderwerp past daar goed bij.
FuseNet gaf natuurlijk wel een extra 
stimulans aan de nieuwe capaciteitsgroep
en het project betekent ook een grote 
internationale uitstraling.” 

Experimenten
De totale looptijd van FuseNet is vier jaar;
het project verkeert nu in de opstartfase.
Er doen zesendertig partijen uit achttien
Europese landen mee, waarvan tweeën-
twintig universiteiten en veertien Euratom

Associations, waaronder grote namen als
het Max Planck Instituut. Voor de coör-
dinatie stelde de Europese Unie twee
miljoen euro beschikbaar, vertelt hoog-
leraar Lopes Cardozo. “Eén van de eerste
dingen die het coördinatiepunt doet, 
is het oprichten van de FuseNet Association.
Er moet namelijk een echte organisatie
ontstaan die deze activiteiten opzet en
voortzet als de subsidie van FuseNet
stopt. De TU/e wordt de zetel van deze 
organisatie.” 
Dat is niet zonder belang. Lopes Cardozo:
“Je wordt door iedereen gezien, ook 

door de Europese Commissie en alle 
deelnemers. Je hebt het overzicht, je kunt
bijsturen, iedereen weet jou te vinden en
iedereen komt hierheen - terwijl Nederland
maar twee procent van het fusieonderzoek
in Europa doet en daarmee veel kleiner is
dan landen als Duitsland, Frankrijk, Italië
en Engeland. Maar we hebben jaarlijks
wél vijfentwintig promovendi op het 
gebied van kernfusie, op een totaal van
tweehonderdvijftig in heel Europa. Je ziet
onze promovendi overal in Europa terug
in fusielaboratoria en bij projecten.” 

Studenten moeten dankzij FuseNet 
makkelijk hun weg kunnen vinden.
Daarom wordt de in aanbouw zijnde
FuseNet-website een gebruikersvriende-
lijke en overzichtelijke portal over

kernfusie. Heel Europa kan er straks
terecht met vragen als: wat kun je alle-
maal op dit gebied studeren, waar gebeurt
wat, waar kun je stage lopen, etcetera.
Maar daar blijft het niet bij, benadrukt
Lopes Cardozo. Ook wordt op het TU/e-
terrein een praktisch plasmalab gebouwd,
waar studenten allerlei experimenten
kunnen doen. Het lab wordt opgezet en
gedeeld met de groepen van prof.dr.ir.
Gerrit Kroesen (van de groep Elementary
Processes in Gas Discharges en porte-
feuillehouder onderzoek binnen het 
faculteitsbestuur) en prof.dr.ir. Richard

van der Sanden (van de groep Plasma &
Materials Processing). “Het lab wordt een
echte leer- en onderwijsplek”, aldus Lopes
Cardozo. “Het is expliciet de bedoeling
dat ook studenten van andere, ook buiten-
landse, universiteiten er gratis of tegen
geringe kosten gebruik van maken. 
Zo profiteren ze van FuseNet, die de 
ontwikkeling van het Plasma Lab mede 
financiert. Zo kun je het geld van 
verschillende kanten op een effectieve
manier besteden, kennis en ervaring 
opbouwen en uitwisselen en tegelijk de
TU/e onder de aandacht brengen van 
buitenlandse masterstudenten.”

“Maar daar houdt het nog niet mee op”,
vervolgt een enthousiaste Lopes Cardozo.
“De Association moet ook het academisch

geweten van de Europese fusieopleidingen
worden, bijvoorbeeld door een certificaat
uit te delen of door een canon samen te
stellen, met basisstof die alle studenten
op een bepaald niveau gehad moeten
hebben en die overal aan bod komt. 
Dat is nog geen Europese master, maar 
je zet er wel een kwaliteitsstempel op. 
Zo stimuleer je ook andere universiteiten
en komt het onderwijs op een hoger peil.
We gaan ook summerschools organiseren
en activiteiten voor middelbare scholieren
en studenten subsidiëren, bijvoorbeeld
voor een excursie naar ITER of JET 
(momenteel het grootste kernfusie-
experiment, in Engeland - red.).”
De coördinatie is opgestart vanuit de
Stichting voor Fundamenteel Onderzoek
der Materie, kortweg FOM, waar Lopes
Cardozo tot voor kort werkte als hoofd
kernfusieonderzoek. Daar werd het 
uitgedacht en uitgewerkt door Mark
Westra, nu nog als adviseur aan de 
groep verbonden. 

Magnetron
Sinds juni is Lopes Cardozo fulltime
hoogleraar aan de TU/e en leidt hij de
opbouw van de nieuwe onderzoeksgroep.
Paul Bezembinder kwam bij de groep,
Clazien Saris (overgekomen van de groep
Theory of Polymers and Soft Matter) zet
het secretariaat op. Verder lopen proce-
dures voor de aanstelling van een deeltijd-
hoogleraar, een UHD, twee UD’s en een
technicus, terwijl Lopes Cardozo nog
ruimte heeft voor een excellente postdoc.
Daarnaast heeft hij twaalf promovendi
onder zijn hoede, een aantal dat hij 
binnenkort hoopt uit te breiden.
Er zijn volop plannen voor meer projecten,
waaronder een krachtig ‘outreach’-pro-
gramma rond de Fusion Road Show en de
onlangs bij FOM ontwikkelde lesmodule
kernfusie voor het bètavak Natuur, Leven
en Technologie. Hiermee worden scholen
in de regio benaderd om leerlingen 
enthousiast te maken voor techniek in 
het algemeen en fusieonderzoek in het
bijzonder - natuurlijk ook met de ambitie
de instroom te verhogen. 
Binnen de groep is de aandacht voor 
onderwijs en onderzoek evenredig verdeeld
en moeten studenten zoveel mogelijk 
bij het onderzoek worden betrokken, 
beklemtoont Lopes Cardozo. “Kernfusie
is een heel breed, interdisciplinair onder-
zoeksveld. Het brengt theoretische fysici
samen met wetenschappers die experi-
menteren met geavanceerde meetappara-
tuur, hooggekwalificeerde ingenieurs die
de fusiereactor ontwerpen en bouwen en
zich bezighouden met grensverleggende
control systems. Het vak reikt ook over 
de grenzen van de faculteit heen; ook
Electrical Engineering en Werktuig-
bouwkunde leveren essentiële bijdragen
aan de opleiding. Zo werkt de groep van
Maarten Steinbuch al enkele jaren met
veel succes aan geavanceerde besturings-
systemen voor fusiereactoren. Ik vind het
belangrijk dat studenten zoveel mogelijk
praktisch experimenten doen, direct in
combinatie met de theorie, rond vragen
als ‘Wat kun je met plasma’s doen, hoe
kun je zelf plasma’s maken, wat wil je
meten en hoe zou je dat kunnen aanpakken,
wat gebeurt er als je er een magnetisch
veld op loslaat, kun je plasma’s maken in
een magnetron, met je mobiele telefoon’,
enzovoorts.”/.
Dit jaar al biedt Werktuigbouwkunde twee van 
de zeven kernfusiekeuzevakken in het master-
programma aan. Zie www.phys.tue.nl/fusion.

Paul Bezembinder (links) en Niek Lopes Cardozo. 
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“Zingen zullen ze!” in plaats van zoemen 

Komend weekend wordt het grootste
Tunafestival ter wereld gehouden. Hoe
komt het dat in een stad als Eindhoven
een zo on-Nederlands festijn kan
plaatsvinden? Het blijkt een kwestie
van een toevallige ontmoeting gecombi-
neerd met goede contacten en veel
doorzettingsvermogen. De man die de
Spaanse serenades over de Pyreneeën
bracht, is ir. Piet Schoenmakers.

In september 1964 zit Werktuigbouw-
kundestudent Piet Schoenmakers in de
inauguratiecommissie van het Eindhovens
Studenten Corps. Voordat de ontgroening
losbarst, gaat hij nog even met wat kame-
raden op vakantie naar Tossa de Mar 
in Spanje. Daar lopen ze tegen een
Barcelonense tuna op die serenades zingt
voor wat Engelse meisjes. Alle ramen en
balkons puilen uit en de meeslepende
muziek lokt zowel inwoners als rood-
verbrande toeristen. 
’s Avonds in de kroeg komen de Eind-
hovenaren de tuna weer tegen. Ze raken
aan de praat, het klikt en Schoenmakers
en kornuiten worden uitgenodigd om de
rest van hun vakantie door te brengen 
in Barcelona. De Catalaanse studenten
lenen de sleutel van de afwezige boven-
buren graag uit. Een geweldige week
volgt. “Toen we weggingen, kwam er 
een prachtig idee in me op”, zegt
Schoenmakers. “In de groentijd was 
het gebruikelijk de eerstejaars te laten
zoemen. Dan moesten de tweehonderd-
vijftig kaalgeschoren feuten hun rechter-
arm over hun hoofd leggen, de linker-
oorlel vastpakken en voorovergebogen
met de ogen dicht een zoemend geluid
maken. Doel van dit alles was dat zij niet
konden zien wat de inauguratiecommissie
voor hen aan het klaarzetten was. Ik bedacht
dat we ze dit jaar maar eens Spaanse
liedjes moesten laten zingen.”
Met hulp van de bevriende Spaanstalige

familie Egas en een meegebracht grammo-
foonplaatje schreven ze twee liedteksten
uit: ‘Triste y sola’ (droevig en alleen, oor-
spronkelijk bedoeld als afscheidslied voor
afgestudeerde studenten, maar ook vaak
gezongen op begrafenissen) en ‘Aurora’
(dageraad), een typische liefdeserenade
voor een vrouw. 
“Bij de twee weken durende ontgroening
merkten we dat niet alleen de feuten het
leuk vonden, maar dat ook de ouderejaars
de hele dag uit volle borst liepen te zingen”,
zegt Schoenmakers. Toen de ontgroenden
op de laatste dag voor het eerst weer
rechtop mochten staan, liep hij naar 
een zingend groepje. “Ik heb ze op pad
gestuurd om een serenade te brengen 
aan de vrouw van de toenmalige Philips-
topman Tromp. Dat was aan de
Karpendonkse Plas.” Het bleek een 
groot succes en besloten werd een heuse
Eindhovense tuna op te richten. “De eerste
ten noorden van de Pyreneeën”, zegt
Schoenmakers trots. Javier Egas sugge-
reerde het woord lichtstad te gebruiken 
in de naam: Ciudad de Luz. De zangles 
bij het studentenkerkkoor kon beginnen.

In 1967 kwam natuurkundestudent Frans
Zonneveld erbij - op tijd voor één van de
eerste hoogtepunten. “In een privé-
vliegtuig van de raad van bestuur van
Philips werden we naar Ouchy in
Zwitserland gevlogen om te zingen bij de
afscheidsplechtigheid van directeuren
van Philips Nederland en Philips Spanje.
Eerst kweelden we onder pianobegeleiding
Nederlandse liedjes als ‘Hertog Jan van
Brabant’ en als verrassing trokken we
onze capa’s aan, pakten we onze instru-
menten en brachten we een serenade 
aan de aanwezige secretaresses.”

Overweldigend
In 1986 organiseerde Tuna Ciudad de Luz
het eerste festival. “We waren inmiddels
vaak op Spaanse festivals geweest en
moesten ze toch eens terug uitnodigen”,
vond Schoenmakers. Er was een overwel-
digende respons; wel driehonderdvijftig
inschrijvingen kwamen per brief of 
telefoontje binnen. “Ons motto werd
terstond veranderd in ‘inkomsten ver-
dubbelen en kosten halveren’. We mochten
hotelkamers tegen schoonmaakkosten

huren en kregen toestemming er veld-
bedden van het leger bij te zetten.
Buschauffeurs lieten tuno’s gratis mee-
reizen en in anderhalve maand hadden
we veertigduizend gulden sponsorgeld 
ingezameld.”
Het festival werd een succes voor de hele
stad. Schoenmakers heeft een videoband
waarop de totale verkeerschaos in het
centrum te zien is. De provincie Noord-
Brabant reikte de Zilveren Tulp uit omdat
het festival het meest positieve nieuws
van 1986 had gebracht.
Dit weekend, van vrijdag 25 tot en met
zondag 27 september, is Tuna Ciudad de
Luz toe aan het negende festival, georgani-
seerd samen met de vrouwelijke collega’s
van het Eindhovense La Tuniña. Als het
aan Schoenmakers en Zonneveld ligt,
volgen er nog vele. (NS)/.
Foto links: tuno’s voor de deur van het
Sociëteitsgebouw van het Eindhovens Studenten
Corps aan de Parklaan, 1967.
Grote foto: tuno’s op de kloostermuur van
Mariënhage in Eindhoven, 1969.

Erno Eskens zet zich af tegen radicale 
dierenactivisten - de hyperactivisten,
zoals hij ze noemt. “Zij gebruiken een 
absolute morele standaard waarin dieren
geen enkel kwaad mag worden gedaan. 
Al snel zien zij de wereld als een verwerpe-
lijk systeem. De gematigde dieren-
beweging, waartoe ik mezelf reken, 
weegt dierenrechten af tegen de rechten
van andere partijen. Dan wordt het ook 
filosofisch interessant. Want hoe
verhoudt zich het vrijheidsrecht van
pitbulls tegenover het recht van mensen
om niet aangevallen te worden? Of kijk
naar de muskusratten die dijken zouden
ondergraven. Heeft de mens het recht 
die ratten te bestrijden? ‘Nee’, zeggen de
hyperactivisten. ‘Nou’, zeg ik, ‘we gaan
voor een oordeel naar de rechter’.” 
Maar daar kom je op een lastig punt. 
Er is iets mis met het rechtssysteem en 
de rechter is volgens Eskens niet capabel.
“Aangiftes tegen huisdierenmishande-
ling worden over het algemeen wel 
aangenomen, maar wanneer we klachten
over stallen of diervervoer indienen, komen
die meestal onderop de stapel te liggen.

Halen ze de rechtbank, dan wordt de
klacht vaak niet-ontvankelijk verklaard.
Komt er toch een heuse rechtszaak, dan
wordt die vaak afgedaan met een boete
van twee- à driehonderd euro.” 
Het verschil in behandeling van landbouw-
dieren en huisdieren heeft te maken met
een regeltje in de wet. Zolang er een 
redelijk doel gediend wordt, mogen
boeren hun gang gaan. “Een landbouw-
dier heeft dezelfde status als een lantaarn-
paal. Dieren zijn bezit. En bezit mag je
geen pijn doen, ofwel ‘vernielen’, want
dan krijgt de eigenaar pijn. Bij huisdieren
is dat nog wel aan te tonen. Maar kom je
op voor varkens, koeien of nertsen, dan
moet je rechtstreeks belanghebbend zijn.
Da’s moeilijk.”

Eskens snapt dat activisten ‘lichtelijk
wanhopig’ worden. En van hem mag je 
de wet overtreden. “ Maar dan moet je je
wel laten arresteren. Dus open en bloot
actievoeren, dan ben je een kerel.” Zelf is
hij nooit opgepakt. “Ik ben niet zo’n type.
Ik denk dat ik meer kan bereiken met
mooie boeken en lezingen.” (NS)/.

“Landbouwdier heeft zelfde status als lantaarnpaal”

“Om rechten voor dieren af te
dwingen, is geen geweld nodig. 
Het idee van dierenrechten moet
alleen beter worden uitgelegd.” 
Dat vindt drs. Erno Eskens, filosoof
en schrijver van het boek ‘Democratie
voor dieren’. Daarom geeft hij op
verzoek van Studium Generale op
woensdag 30 september een lezing
aan de TU/e.

ECTS-lezing, woensdag 30 september vanaf
11.45 uur in Filmhuis De Zwarte Doos.
Foto’s: Bart van Overbeeke
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En hoe is het in Pretoria ?

Lekka! Dat is het in
Pretoria. Zoals zoveel
‘lekka’ (Afrikaans voor
‘lekker’) is in Zuid-Afrika:
de dames, het weer, het

eten, je gezondheid, 
et cetera.
Wordt er dan ook ‘lekka’
gestudeerd, is uiteraard
de volgende vraag.
Jazeker, ik volg hier een
combinatie van Technology
Management en IT-vakken
om de keuzeruimte van
mijn master Business
Information Systems te
vullen. Aangezien een
combinatie van vakken
aan verschillende facul-
teiten hier ongebruikelijk
is, was de registratie nogal
rommelig. De uitdrukking
‘van het kastje naar de
muur’ moet bijna wel een
Afrikaanse tegenhanger
hebben. Hier heet het een
typisch gevalletje T.I.A:

This Is Africa. Maar met
genoeg geduld en tijd komt
alles vanzelf een keer in
orde.
Studeren is hier wat anders
georganiseerd dan in
Eindhoven. Masteroplei-
dingen worden meestal
niet direct na de bachelor
gedaan, maar pas als je
werkt. Colleges voor 
mastervakken zijn niet 
wekelijks, omdat dat 
‘den werkenden mensch’
teveel zou belasten, maar
worden in blokken van
een aantal dagen gegeven.
Er zijn vooral assignments
in plaats van tentamens.
In mijn geval positief,
want zo is het plannen
van trips door Zuid-Afrika

en omgeving een stuk
eenvoudiger! 
In het eerste weekend
hebben we de ‘verplichte’
Soweto-tour gedaan.
Buiten alle musea is het
bijna een ‘normale’ buiten-
wijk geworden, zoals
iedere grote stad die kent.
Voor de eerste safari-
belevenis zijn we met een
groep vertrokken naar
Pilanesberg, één van de
kleinere reservaten.
Helaas kan ik van de ‘big
five’ alleen de neushoorn
afstrepen. De marine ‘big
five’ heb ik al wel binnen,
dankzij een uitstapje naar
Mozambique dat vooral in
het teken stond van duiken.
Na Swaziland staat een

rondreis langs Lesotho,
Durban en Sodwana Bay
op de agenda, voor tijdens
onze voorjaarsvakantie.
Dat het hier eindelijk
voorjaar wordt, is goed te
merken. Het is overdag
tussen de 25 en 28
graden en ’s nachts
vriest het niet meer. 
In de stad is het nu 
eigenlijk al te warm, om
dan te bedenken dat het
in de zomer 35 graden
wordt. Combineer dat
met Afrikaans stof, 
het feit dat bijna alle 
studenten een auto
hebben en er hier, voor
zover ik weet, geen 
APK geldt en je kunt 
je voorstellen dat het 

wat benauwd wordt.
Ondanks dat blijft 
alles sharpsharp!

Jelmer Faber, 
student Business
Information Systems

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Studenten lanceren digitale studiehulpmiddelen
‘Waarom niet eenvou-
diger?’ zo lijken studenten
te denken die op eigen
initiatief digitale studie-
hulpmiddelen ontwik-
kelen. Zo is er Ismijnten-
tamenalnagekeken.nl,
een tool om je cijfers via
RSS-feed te tonen, en
een portal waar studenten
informatie vinden over hun
toekomstige carrière. 

Bart Laarhoven, student
Business Information Sys-
tems, riep in juni de
website Ismijntentamenal-
nagekeken.nl in het leven,
tijdens de tentamenperiode.
“Het is in een impuls
ontstaan, uit frustratie. De
cijfers staan vaak al ’s
ochtends op OWInfo, maar
daar krijg je ’s avonds pas
een mail over. Ik vond dat
het sneller moest kunnen.
De tool heb ik vooral voor
mezelf ontworpen.” Binnen
een paar uur zette hij het

systeem in elkaar, waarbij
iedere vijf minuten (tussen
08.00 en 19.00 uur) wordt
gecheckt of er bij de beoor-
delingen op OWInfo wijzi-
gingen zijn sinds de vorige
keer. 
Een tool met hetzelfde doel
ontwikkelde Martin van
Wingerden, in augustus
2008 afgestudeerd in de
technische informatica. Bij
zijn systeem, al ontwikkeld
in 2005 en te vinden op
http://mtin.nl/owinfo/,
moet je eenmalig inloggen.
Je krijgt bericht via de RSS-
feed als je cijfers ver-
nieuwd zijn. 

Ir. Marcel Visschers van het
Onderwijs en Studenten
Service Centrum laat
weten dat de ‘vertraging’
bewust is ingebouwd.
“Jaren geleden stuurden
we studenten bij elk nieuw
cijfer een mail, maar kregen
toen te horen dat ze niet

meer met mails gebom-
bardeerd wilden worden.
We hebben er daarom voor
gekozen om de cijfers van
een dag te verzamelen en 
’s avonds in één mail te
sturen.” 

Persoonlijke benadering
Een initiatief van een
andere orde is de website
jobiq.nl van studenten
Operations Management
and Logistics Ward van
Dinter en Peter van de
Poel. Zij startten 1 septem-
ber met een portal die 
studenten en bedrijven
koppelt. Van de Poel: “We
wilden de drempel ver-
lagen voor studenten om
contact te leggen met 
bedrijven. Niet alleen in
het laatste studiejaar, maar
ook al in eerdere jaren. We
merkten dat veel recruiters
tussen bedrijf en student in
staan. Studenten prefere-
ren een persoonlijke bena-

dering. Wij laten ze direct
en één op één met elkaar
communiceren. Studenten
kunnen bij bedrijven
terecht voor een stage
opdracht, maar ook voor
bijvoorbeeld advies over
hun cv. Of ze kunnen inte-
ressante sprekers voor con-
gressen benaderen.”
En wie nog een tool zoekt
om de communicatie bij
projectgroepen te verge-
makkelijken, kan terecht
op mijnprojectgroep.nl,
een idee van hbo-student
Wouter Rosenkamp. 

Volgens Marcel Visschers
van STU komen studenten
geregeld met initiatieven.
“Een persoonlijk college-
rooster is een initiatief van
studenten, net als het
koppelen van gegevens aan
Outlook. We stellen het op
prijs als ze meedenken.”
(JvG)/.

Mannen scheuren elkaar kleren van het lijf
Het wordt het nieuwe
bestuur van Thor, de 
studievereniging van
Electrical Engineering,
niet gemakkelijk
gemaakt. Eelco, Perry,
Martijn, John, Thomas en
Jos ‘bestormen’ donder-
dag 17 september de 
bestuurstafel in faculteits-
kroeg Walhalla. Twintig
bestuursleden werken
hen daarbij echter twee
uur lang tegen, met
duwen en trekken. Ze
scheuren zelfs de kleren
van het lijf - van het 
bovenlijf welteverstaan,
de broeken blijven keurig
aan. 
Het is traditie bij Thor 
dat de oud-bestuursleden
het stokje niet zomaar
doorgeven aan het ‘kandi-
bestuur’. Eelco van
Horssen, president van
het kandidaatsbestuur,
vertelt: “We groeien let-
terlijk uit onze kleren en
daarmee uit onze kandi-

daatspositie. We worden
tegengehouden omdat we
het nog niet waard zijn
om aan de bestuurstafel
te zitten.” Vanaf volgende
week mogen de zes
nieuwelingen dat wel, 

want dan worden ze aan-
gesteld. Overigens wel
met nieuwe bestuurs-
kleding, want van de 
‘kandikleding’ is weinig
over. (JvG)/.
Foto: Bart van Overbeeke

Uitval eerstejaars
is te voorkomen
Ongeveer een kwart van
de studenten in het
hoger onderwijs stopt of
verandert hun studie
tijdens het eerste jaar.
Reden: ze hebben vooraf
niet goed nagedacht over
hun studiekeuze. Deze
uitval valt vooraf te voor-
spellen en is te voor-
komen. Dat blijkt uit het
onderzoek Startmonitor
2009, dat vorige week
donderdag werd gepubli-
ceerd.

Uitvallers kiezen vaak een
opleiding vanwege de
baankans, de hoogte van
het salaris of de maat-
schappelijke status. Stu-
denten die tijdens het
eerste jaar spijt krijgen van
hun studiekeuze, blijken
ook vaak pas op het laatste
moment te kiezen voor een
opleiding. Dat stellen de
onderzoekers van Research-
Ned die studiekeuze en 
-successen in Nederland
tegen het licht hielden. Ze
volgden hiervoor 9400
eerstejaars studenten. 
Slechts zestig procent van
de eerstejaars studenten
vindt dat zij goed de voor-
en nadelen van hun stu-

diekeuze hebben afge-
wogen. Het bezoeken van
open dagen, in het bij-
zonder intensievere voor-
lichtingsdagen zoals mee-
loopdagen en ‘proef-
studeren’, hebben duide-
lijk een positief effect.
Studenten die dit gedaan
hebben, blijken vaker op de
goede plek te zitten.
Studenten die goed kiezen,
selecteren de opleiding
omdat men de studie inte-
ressant vindt, letten meer
op de inhoud van het 
onderwijsprogramma en
kiezen de opleiding omdat
deze goed aansluit bij hun
capaciteiten. 

De onderzoekers beweren
dat het al in september 
mogelijk is om veertig
procent van de studenten
op te sporen die tijdens het
eerste collegejaar stoppen.
Universiteiten en hoge-
scholen zouden daarom 
de taak op zich kunnen
nemen om deze potentiële
uitvallers speciale bege-
leiding te bieden. Volgens
Research-Ned is een betere
studievoorlichting echter
de beste remedie tegen de
uitval. (FvO)/.

Tennis op de TU/e
Studententennisvereniging Fellenoord houdt van 12 tot
en met 15 oktober weer de Eindhovense Studenten
Kampioenschappen. De kampioenschappen zijn bedoeld
voor studenten aan de TU/e, Fontys of Design Academy,
die op verschillende niveaus spelen. Ervaring is geen
vereiste en ook een sportkaart is niet verplicht.
Inschrijven kan tot 4 oktober via www.fellenoord.nl.

Schelden mocht toch niet
Een aangeschoten studente die vier Groningse politie-
agenten in 2005 zou hebben uitgemaakt voor onder
andere ‘klootzakken’ en ‘kankerlijers’, moet opnieuw
voor de rechter verschijnen. De politierechter in Gro-
ningen sprak de verdachte in 2006 vrij en het hof in
Leeuwarden deed hetzelfde in hoger beroep. Het hof
vond de woorden beledigend, maar stelde dat van agenten
een zeker incasseringsvermogen mag worden verwacht.
Het Openbaar Ministerie stelde daarop cassatie in bij
de Hoge Raad. Deze vernietigde de uitspraak van het
hof deze week. De omstandigheden, zoals het feit dat
de studente aangeschoten was, zijn geen excuus voor
het uitschelden van de agenten. Het hof Leeuwarden
moet bij de nieuwe beoordeling rekening houden met
de uitspraak van de Hoge Raad. (HOP)
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““DDiitt  iiss  eeeenn  ssppoorrtteerr””,,  zzeeggtt
MMaarrcceell  mmeetteeeenn,,  ““ooff  iieemmaanndd
ddiiee  ddooeett  aallssóóff  hhiijj  vveeeell  aaaann
ssppoorrtt  ddooeett””..  EErr  sslliinnggeerreenn  iinn
iieeddeerr  ggeevvaall  ffiieettsssscchhooeenneenn  eenn
eeeenn  ssppoorrttttaass  rroonndd  iinn  ddee
kkaammeerr..  PPaauull  vviinnddtt  ddiitt  eeeenn
eecchhttee  mmaannnneennkkaammeerr..  MMaarrcceell
mmeerrkktt  wweell  oopp  ddaatt  ddee  bbeewwoonneerr
ggooeedd  bbiijj  IIkkeeaa  iiss  ggaaaann
sshhooppppeenn..  DDee  ttwweeee  hheebbbbeenn
aalllleeeenn  ggeeeenn  iiddéééé  wwaatt  vvoooorr
ssttuuddiiee  ddeezzee  ssttuuddeenntt  zzoouu
kkuunnnneenn  ddooeenn;;  eerr  zziijjnn  ggeeeenn
kkeennmmeerrkkeennddee  ssppuulllleenn  ttee
vviinnddeenn  oopp  ddee  ffoottoo’’ss..  ZZee  zziijjnn  eerr
iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  wweell  mmeetteeeenn
vvaann  oovveerrttuuiiggdd  ddaatt  ddeezzee
ssttuuddeenntt  ggeeeenn  BBoouuwwkkuunnddee
ssttuuddeeeerrtt,,  wwaanntt  eerr  ssttaaaann  ggeeeenn
ttyyppiisscchhee  ssppuulllleenn  zzooaallss  

mmaaqquueetttteess  iinn  ddee  kkaammeerr..
MMaarrcceell  eenn  PPaauull  ddeennkkeenn  ddaatt
hhiijj  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  iieettss
ssttuuddeeeerrtt  zzooaallss  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee,,  wwaanntt  eerr  ssttaaaatt
vveeeell  lliitteerraattuuuurr  iinn  ddee  kkaasstt..
MMaarrcceell  nneeeemmtt  hhiieerrddoooorr  ooookk
aaaann  ddaatt  hhiijj  aall  vveerr  iinn  zziijjnn
ssttuuddiiee  iiss,,  aaaannggeezziieenn  hhiijj  ddiiee
zzeess  ddiikkkkee  mmaappppeenn  iinn  ddee  kkaasstt
zziieett  ssttaaaann..  MMaarrcceell  zzeeggtt  ddaatt
hheett  wweell  eeeenn  aacchhttsstteejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  mmooeett  zziijjnn  aallss  jjee
zzoovveeeell  bbooeekkeenn  iinn  ddee  kkaasstt
hheebbtt  ssttaaaann..  

PPaauull  ddeennkktt  ddaatt  ddee  jjoonnggeenn  ddiiee
hhiieerr  wwoooonntt,,  ggeeeenn  lliidd  iiss  vvaann
eeeenn  ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg..
MMaarrcceell  vvooeeggtt  hhiieerraaaann  ttooee  
ddaatt  hhiijj  aannddeerrss  wweell  mmeeeerr  bbiieerr  

hhaadd  vveerrwwaacchhtt  oopp  ddee  ffoottoo..  
DDee  bbeewwoonneerr  vvaann  ddeezzee  kkaammeerr
ddooeett  aannddeerrss  ggeennooeegg  nnaaaasstt
zziijjnn  ssttuuddiiee..  OOpp  ddee  vvrraaaagg
wwaaaarrvvoooorr  jjee  ddeezzee  ssttuuddeenntt
bbeesstt  wwaakkkkeerr  zzoouu  kkuunnnneenn
mmaakkeenn,,  ggrraapptt  MMaarrcceell::  ““VVoooorr
eeeenn  hhoooopp  wweerrkk..””  PPaauull  ddeennkktt
ddaatt  jjee  hheemm  wweell  wwaakkkkeerr  kkuunntt
mmaakkeenn  vvoooorr  eeeenn  rroonnddjjee  wwiieell--
rreennnneenn..  

DDee  mmaannnneenn  ddeennkkeenn  ooookk  ddaatt
ddee  ppeerrssoooonn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall
ggeeoorriiëënntteeeerrdd  iiss..  EEnn  hhiijj  hheeeefftt
eeeenn  vvrriieennddiinn,,  wwaanntt  hheett  iiss  wweell
hheeeell  eerrgg  ooppggeerruuiimmdd  --  ooookk  aall
ssttaaaann  eerr  ggeeeenn  vvrroouuwweenn--
ssppuulllleenn  ooff  ffoottoo’’ss  vvaann  zziijjnn
vvrriieennddiinn..  MMaarrcceell  zziieett  eecchhtteerr
wweell  ffoottoolliijjssttjjeess  ssttaaaann,,  mmaaaarr

ddeezzee  ssttaaaann  oommggeeddrraaaaiidd,,  dduuss
eerr  wwoorrddtt  aaaannggeennoommeenn  ddaatt  ddee
vvrriieennddiinn  iinn  kkwweessttiiee  hhiieerr  wweell
oopp  aaffggeebbeeeelldd  ssttaaaatt..  
DDee  hhoobbbbyy  vvaann  ddeezzee  ppeerrssoooonn
iiss  nniieett  mmooeeiilliijjkk  ttee  rraaddeenn  vvoooorr
MMaarrcceell  eenn  PPaauull::  mmoouunnttaaiinn--
bbiikkeenn  ddooeett  hhiijj  ggrraaaagg..  OOpp  hheett
llaaaattsstt  zziieenn  ddee  mmaannnneenn
sscchheettssrroolllleenn  iinn  ddee  kkaasstt
ssttaaaann::  zzee  vveerraannddeerreenn  nnuu  
vvaann  mmeenniinngg  oovveerr  wwaatt  ddeezzee
ssttuuddeenntt  aalllleemmaaaall  ddooeett  iinn  
hheett  ddaaggeelliijjkkss  lleevveenn..  ZZee  vveerr--
wwaacchhtteenn  nnuu  ddaatt  ddee  ssttuuddeenntt
ddaann  ttoocchh  iieettss  vvaann  IInndduussttrriiaall
DDeessiiggnn  ddooeenn  eenn  ddaann  iiss  hheett
bbuurreeaauu  eeeenn  mmooooiiee  tteekkeennttaaffeell..  

JJooeepp  RRaaddeerrmmaacchheerr  iiss  2244  jjaaaarr
eenn  kkoommtt  oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt
MMaaaassttrriicchhtt..  HHiijj  iiss  zzeevveennddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt  BBoouuwwkkuunnddee
eenn  iinnmmiiddddeellss  bbiijjnnaa  aaffggee--
ssttuuddeeeerrdd..  HHiijj  iiss  aaccttiieeff  lliidd  bbiijj
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg
SSSSRREE,,  ooookk  ddrriinnkktt  hhiijj  ggrraaaagg
eeeenn  bbiieerrttjjee  mmeett  zziijjnn  ddiissppuuuutt
LLaatteenntt  TTaalleenntt..  HHiijj  hheeeefftt
ddiivveerrssee  ccoommmmiissssiieess  eenn  
ddiissppuuuuttssbbeessttuuuurr  ggeeddaaaann..
ZZiijjnn  hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  rreeiizzeenn  eenn
hheett  vveerreenniiggiinnggsslleevveenn..  
HHiijj  hhoouuddtt  ooookk  eerrgg  vvaann  hheett
bbeeooeeffeenneenn  vvaann  vveerrsscchhiilllleennddee
ssppoorrtteenn::  wwiieellrreennnneenn,,
mmoouunnttaaiinnbbiikkeenn,,  ssnnooww--
bbooaarrddeenn  eenn  tteennnniiss..  HHiijj
hheeeefftt  eeeenn  bboouuwwkkuunnddiigg  
vveerraannttwwoooorrdd  bbiijjbbaaaannttjjee  aallss
pprroojjeeccttaaddvviisseeuurr  vvoooorr  eeeenn
EEuurrooppeeeess  vvaassttggooeeddccoonnssoorr--
ttiiuumm..  HHiijj  hheeeefftt  ggeeeenn  ssppeecciiaaaall
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm..  WWeell  mmooeett
hhiijj  aallttiijjdd  bbiieerr  eenn  IIttaalliiaaaannssee
kkooffffiiee  iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn..  

TTeekksstt::  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
eenn  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Het sleutelgat

CChhiinneessee  FFeevveerr

OOpp  ssttuuddiieerreeiiss  mmeett  IInndduussttrriiaa::
CChhiinnaa,,  hheerree  wwee  ccoommee!!  NNoogg
vvoooorrddaatt  wwee  ggooeedd eenn  wweell
ggeellaanndd  zziijjnn  oopp  BBeeiijjiinngg
AAiirrppoorrtt,,  ssttaappppeenn  vviieerr  
iinnssppeecctteeuurrss  iinn  aassttrroonnaauutteenn--
ppaakkkkeenn  hheett  vvlliieeggttuuiigg
bbiinnnneenn..  GGeewwaappeenndd  mmeett  
iinnffrraarroooodd  tteemmppeerraattuuuurr--
mmeetteerrss  eenn  sseerriieeuuzzee  
ggeezziicchhtteenn wwoorrddeenn aallllee  
ppaassssaaggiieerrss  ggeecchheecckktt  oopp
vveerrhhooggiinngg..  EEeennmmaaaall  iinn  ddee
tteerrmmiinnaall  aaaannggeekkoommeenn,,  iiss
hheett  aall  wweeiinniigg  aannddeerrss,,
mmoonnddkkaappjjeess  aalloomm..  NNiieett  hheett
oovveerrlliijjddeenn  vvaann  ddee  KKiinngg  ooff
PPoopp,,  mmaaaarr  ddee  MMeexxiiccaaaannssee
ggrriieepp  zzoorrggtt  vvoooorr  ddeezzee
nniieeuuwwee  rraaggee..  AAzziiëë  iiss  iinn  ddee
bbaann  vvaann  ddee  MMeexxiiccaaaannssee
ggrriieepp  eenn  ddaatt  mmeerrkkeenn  wwee..
EEllkkee  ddoouuaanneeoovveerrggaanngg  eeeenn
ggeezzoonnddhheeiiddssvveerrkkllaarriinngg  iinn
ddrriieevvoouudd,,  eellkkee  ooppeennbbaarree
ggeelleeggeennhheeiidd  eeeenn  bbeevveessttii--
ggiinngg  ddaatt  jjee  lliicchhaaaammss--
tteemmppeerraattuuuurr  nnoogg  sstteeeeddss  
3377  ggrraaddeenn  CCeellssiiuuss  iiss..  
AAcchh,,  ttyyppiisscchh  AAzziiëë,,  ddaaaarr
wweetteenn  zzee  eellkkee  zziieekkttee  ttee
oovveerrddrriijjvveenn,,  ttoocchh??  OOff  iiss  hheett
jjuuiisstt  ttyyppiisscchh  NNeeddeerrllaannddss
oomm  jjee  vveeeell  ttee  wweeiinniigg  zzoorrggeenn
ttee  mmaakkeenn??  NNaa  mmiijjnn  eeeerrssttee
wweeeekk  iinn  CChhiinnaa  mmaaaakk  iikk  mmee
iinn  iieeddeerr  ggeevvaall  nnoogg  wweeiinniigg
zzoorrggeenn..  DDaatt  kkoommtt  wweell  iinn
hheett  ggeevvaall  ddaatt  ffaammiilliieelleeddeenn
ooff  vvrriieennddeenn  bbeessmmeett  rraakkeenn,,
hhoouudd  iikk  mmeezzeellff  vvoooorr..
NNiieeuuwwss  oovveerr  ddee  eeeerrssttee
NNeeddeerrllaannddssee  ssllaacchhttooffffeerrss,,
TTUU//ee--mmaaiilliinnggss  oovveerr  vvoooorr--
zzoorrggssmmaaaattrreeggeelleenn;;  hheett
bblliijjfftt  aalllleemmaaaall  eeeenn  vveerr--
vvaann--mmiijjnn--bbeedd--sshhooww..
VViijjff  wweekkeenn  llaatteerr,,  ddaaaaggss
vvoooorr  ddee  tteerruuggttoocchhtt  nnaaaarr
NNeeddeerrllaanndd,,  bbeenn  iikk  ttoocchh
bbeessmmeett  ggeerraaaakktt..  NNiieett  mmeett
IInnfflluueennzzaa  AA  ((hh11nn11)),,  wweell  mmeett
ppaarraannooiiaa..  DDaaggeelliijjkkss  hhoorrddeess
mmeennsseenn  bbaanngg  zziieenn  zziijjnn,,
ggeeeefftt  ttoocchh  ddee  iilllluussiiee  ddaatt  jjee
mmaaaarr  bbeetteerr  kkuunntt  uuiittkkiijjkkeenn..
DDee  llaaaattssttee  ggeezzoonnddhheeiiddvveerr--
kkllaarriinngg  ddiiee  iikk  vvoooorr  vveerrttrreekk
mmooeett  oonnddeerrtteekkeenneenn,,  vvooeelltt
aallss  eeeenn  oopplluucchhttiinngg..  
DDee  vvlluucchhtt  eenn  aaaannkkoommsstt  iinn
NNeeddeerrllaanndd  aall  hheelleemmaaaall::
ggeeeenn  tteemmppeerraattuuuurrcchheecckk  eenn
nniieemmaanndd  mmeett  eeeenn  mmoonndd--
kkaappjjee..  IInnmmiiddddeellss  mmaaaakk  iikk
mmee  mmeeeerr  zzoorrggeenn  oomm  ddee  nneepp
SSaammssoonniittee--kkooffffeerr  ddiiee  iikk  bbiijj
mmee  hheebb..  ZZoouu  ddaatt  pprroobblleemmeenn
oopplleevveerreenn  bbiijj  ddee  ddoouuaannee??
VVeeiilliigg  wweeeett  iikk  mmiijjnn  bbaaggaaggee
ddoooorr  ‘‘NNootthhiinngg  ttoo  DDeeccllaarree’’
ttee  llooooddsseenn..  YYeess,,  eeiinnddeelliijjkk
tteerruugg  iinn  hheett  nnuucchhtteerree
NNeeddeerrllaanndd..  NNiikkss  mmeeeerr  oomm
mmee  zzoorrggeenn  oovveerr    ttee  mmaakkeenn!!

PPiieetteerr  MMoooorreenn  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

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
Paul Cleuren en Marcel Pruijsten (beiden schakelstudent Architecture, Building and
Planning). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar. 

“Waarom zit er een ezeltje op je gitaar?”

Een mand met proviand
in ruil voor professioneel
gebed om goed weer. Dat
is de onderliggende reden
van het bezoek dat drie
tuno’s en twee tuniña’s
brachten aan de zusters
Clarissen in Eindhoven
op vrijdag 18 september.
Maar daarboven is het
vooral een bijzondere
ontmoeting voor beide
partijen aan weerszijden
van de hor.

In de spreekkamer staan
negen nonnen in een 
afgesloten gedeelte. Een
opening zo groot als een
huiskamerraam is bedekt
met fijnmazig gaas.
Daardoorheen kunnen zij
de vijf muzikanten zien en

horen, maar beslist niet
aanraken. De nonnen 
genieten zichtbaar. “Het is
fijn om jullie weer te zien.
Het is altijd vrolijk. Wij
gaan voor jullie bidden
voor net zo’n mooi weer als
vandaag.” Een zuster
vraagt nog snel wanneer
het festival eigenlijk is en
dan begint ‘Adelita’, een 
romantisch oorlogslied. 
De akoestiek is goed in het
koele klooster, valt een 
gitarist op. Wat ook opvalt,
is dat de zusters een 
heleboel vragen stellen. “Is
dit jullie eerste jaar? Hoe-
veel oefenen jullie? Gaan
jullie ook naar Spanje?
Hoe kiezen jullie de 
gezangen? Waarom zit er
een ezeltje op je gitaar?”

Ook hebben de zusters een 
verzoeknummer: ‘Estrellita
del sur’. Maar dat lijkt de
gelegenheidsformatie wat
te pittig. Ze zingen liever
‘Paloma’. Rustig deinend,
met zware stemmen. Het
gaat over in een vrolijk
wijsje en de nonnen lachen
en klappen van plezier. 
Na het derde lied ‘Paran-
dero’ is het voor de zusters
tijd voor gebed en verlaten
de muzikanten het klooster.
In de hal lopen ze voor-
zichtig om de kapstok met
twintig rozenkransen heen.
In de achtergelaten mand
zitten ingrediënten voor
een Spaanse maaltijd.
(NS)/.
Foto: Paul Bloemen

In het Limburgs ‘kallen’
over proefopzetten 
en raytracing
Gelimbo, het dispuut
van GEWIS (studie-
vereniging Wiskunde &
Informatica) dat bekend
staat om haar liefde
voor onze meest zuide-
lijke provincie, heeft
voor het eerst een
college in het Limburgs
opgezet. 

Dr.ir. Danny Holten, post-
doc aan de subfaculteit
Technische Informatica
verzorgde gisteravond,
woensdag 23 september,
een college over ‘Ray-
tracing’ met een hoogst
zuidelijk accent. Ir. Marko
Boon, promovendus bij
de subfaculteit Technische
Wiskunde, gaf een ‘Inlei-
ding proefopzetten’ in zijn
‘moedertaal’. 
Rob Ritzen van Gelimbo
vertelt: “We wilden dit al
langer doen, maar het
kwam er niet eerder van.
Het idee ontstond tijdens
een Publieksdag, toen we
erachter kwamen dat een
docent Limburgs sprak.
Uiteindelijk bleken dat er
meer te zijn en zo hebben
we twee docenten bereid
gevonden het college te

geven. De niet-Limburgse
studenten kunnen nu 
ook zeggen dat ze het 
vanwege de taal niet 
begrijpen en niet alleen
door de stof”, grapt Ritzen. 
Meer dan dertig studen-
ten woonden de colleges
bij - ook niet-Limburgers
dus. Aan het eind kregen
beide docenten een prijs
van Gelimbo; de één voor
het ‘Beste Limburgs
College Wiskunde’ en de
ander voor het ‘Beste
Limburgs College Infor-
matica’. 

Een korte greep uit het
college van gisteravond
van Boon: 
“Mie vertèlsel, dat in ut
Sjaasbergs plat gegaeve
waerd, heet ‘Inleiding
Proofopzètte’ en geet euver
gans willekäörige proof-
opzètte mit inne varre-
jabele. Ich kiek allein mar
noar Kwalletatieve verklo-
arende varrejabele en 
behandel Inkelvoudige var-
rejasie analiese mit Medel
geeigendheed kóntrol. Ich
zal ee ekzempel gaeve mit
ut pregram Sjtatgreffiks.”
(JvG)/.
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AA
nnddeerreenn  nnooeemm

eenn  hhaaaarr  ‘‘ddaatt  mm
eeiissjjee  mm

eett  ddiiee  rrookkjjeess’’..  
EEnn  iinnddeerrddaaaadd::  jjee  zzuulltt  hhaaaarr  nniieett  ggaauuww

  iinn  eeeenn  bbrrooeekk  
aaaannttrreeffffeenn..  HH

aaaarr  ddrriieeddeeuurrss  kklleeddiinnggkkaasstt  hheeeefftt  ssppeecciiaaaall
vveeeell  hhaannggrruuiimm

ttee  vvoooorr  rrookkjjeess  eenn  jjuurrkkjjeess..  VVeerrddeerr  lliiggggeenn
eerr  vviijjff  kkoorrsseetttteenn,,  vveeeell  ppaannttyy’’ss  eenn  kkaanntteenn  kkoouusseenn..
SS

ttaannddaaaarrddkklleeuurr  iiss  zzww
aarrtt  mm

eett  vveeeell  ppaaaarrss  eenn  rrooddee  
aacccceenntteenn..  OO

nnddeerr  ddiiee  rrookkjjeess  ddrraaaaggtt  zzee  vvaaaakk,,  nneett  aallss
vvaannddaaaagg,,  AA

llll  SS
ttaarrss--ggyymm

ppeenn,,  eeeenn  eennkkeellee  kkeeeerr  ttrreekktt  
zzee  hhaakkkkeenn  aaaann..  
WW

aannnneeeerr  zzee  iinn  ddee  ssppiieeggeell  kkiijjkktt,,  vviinnddtt  zzee  hhaaaarr  ggoouudd
--

bblloonnddee  hhaaaarr  hheett  mm
eeeesstt  ooppvvaalllleenndd..  TTiijjddeennss  ddee  IInnttrroo  

aaaann  ddee  TTUU
//ee  ww

aass  ddaatt  nnaamm
eelliijjkk  nnoogg  zzww

aarrtt..  EEnn  ddaaaarrvvoooorr
ww

aass  hheett  rroooodd  eenn  nnoogg  eeeerrddeerr  hhaadd  zzee  ddoonnkkeerr  hhaaaarr  mm
eett

eeeenn  rroozzee  oonnddeerrrraanndd..  TTooeenn  zzee  iinn  ddee  ttww
eeeeddee  kkllaass  vvaann  ddee

mm
iiddddeellbbaarree  sscchhooooll  mm

eett  ddeezzee  ssttiijjll  ((eeeenn  mm
iixx  vvaann  ggootthhiicc,,

lloolliittaa  eenn  rroocckk))  bbeeggoonn,,  ww
aass  hhaaaarr  hhaaaarr  ppaaaarrss..

OO
ookk  aacccceessssoorriieess  eenn  mm

aakkee--uupp  kkrriijjggeenn  vvoollddooeennddee
aaaannddaacchhtt..  IIeeddeerree  ddaagg  ssttiifftt  zzee  hhaaaarr  lliippppeenn  rroooodd  eenn
mm

aaaakktt  zzee  hhaaaarr  oooogglleeddeenn  ddoonnkkeerr..  SS
mm

ookkeeyy  eeyyeess..  
ZZee  hheeeefftt  vveeeell  kkeettttiinnggeenn  eenn  aarrmm

bbaannddeenn..  OO
ookk  hhaaaarr  oooorr  iiss

fflliinnkk  bbeehhaannggeenn,,  mm
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