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Meijer: ‘Schaamte voor
percentage vrouwelijke
hoogleraren aan TU/e’
“We doen het als TU/e al jaren
ontzettend slecht voor wat
betreft het benoemen van meer
vrouwelijke hoogleraren. Dat
moet echt veranderen.”
Prof.dr.ir. Bert Meijer liet
dinsdag 20 oktober weten zich
te schamen voor dit tekort-
schieten. Hij zei dit tijdens de
paneldiscussie op de najaars-
bijeenkomst van het vrouwen-
netwerk WISE.

WISE had samen met de Dienst
Personeel en Organisatie (DPO)
een middagprogramma opgezet
dat erop gericht was om jonge
wetenschappers, zowel vrouwen
als mannen, verder te helpen in
het succesvol bouwen aan hun
wetenschappelijke carrière. Uni-
versiteitshoogleraar Bert Meijer,
werkzaam aan de faculteiten
Scheikundige Technologie en
Biomedische Technologie en 
directeur van het Instituut voor
Complexe Moleculaire Syste-
men, was uitgenodigd om over
zijn eigen carrière te praten. 

Verwachtingen
Volgens Meijer is het recept
simpel: als je van je werk je hobby
weet te maken, komt het succes
vanzelf. Het doordacht plannen
van een wetenschappelijke car-
rière is in zijn ogen niet mogelijk.
“Hoe succesvol je bent in je
wetenschappelijke carrière,
bepaal je zelf. Dat is ook van heel
veel verschillende factoren
afhankelijk. Als je je verwach-
tingen heel hoog legt, zul je het in
je eigen beleving waarschijnlijk
nooit zijn. Maar ook als je kleine
stapjes zet, die leiden naar een

volgende stap, ben je succesvol.” 
Later in de paneldiscussie luchtte
Meijer zijn hart over het lage per-
centage vrouwelijke hoogleraren
dat in dienst is bij de TU/e - met
1,6 procent op het totaal het
laagste van universitair Neder-
land, aldus de Monitor Vrouwe-
lijke Hoogleraren 2009. Volgens
Meijer, die in een breder kader
ook pleitte voor het doorbreken
van de mannelijke dominantie
op het gebied van publicaties en
citaties, wordt er aan de TU/e al
jaren over dit onderwerp gespro-
ken, maar heeft het weinig opge-
leverd. “Ik schaam me hiervoor
en je zou je moeten afvragen of je
aan zo’n instelling wel wil
werken. Ik wil me persoonlijk
graag inspannen om het te verbe-
teren.”

Mentor
Aansluitend aan de paneldiscus-
sie was er aandacht voor het 
mentoring-programma, waarvan
in juni aan vijf TU/e-faculteiten
een pilot startte. Een hoogleraar
treedt hierbij op als mentor van
een universitair docent of hoofd-
docent. Volgens een project-
leidster van de Universiteit van
Tilburg, waar dit programma al
sinds 2005 loopt en dat alleen
toegankelijk is voor vrouwelijke
UD of UHD’s, is het daar zeer
succesvol. Van de eerste groep
van 27 vrouwen bekleedt inmid-
dels een derde een hogere
functie. Opmerkelijk genoeg
heeft eenzelfde aantal de UvT 
inmiddels verlaten. (HK)

MMeett  kkiippppeennvveell  oopp  hhaaaarr  lliijjff,,  sslleecchhttss  ggeehhuulldd  iinn  eeeenn  
bbiikkiinnii,,  kklliimmtt  LLiieessbbeetthh  CCaammppmmaannss  uuiitt  ddee  DDoommmmeell  bbiijj
hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm..  ZZiijj  iiss  éééénn  vvaann  ddee  eeeerrssttee--
jjaaaarrss  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  ddiiee  ggiisstteerrmmiiddddaagg,,  wwooeennss--
ddaagg  2211  ookkttoobbeerr,,  mmeeeeddeeddeenn  aaaann  ddee  ccoonnssttrruuccttiieewweedd--
ssttrriijjdd  vvaann  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  SSiimmoonn  SStteevviinn..  DDee
wweeddssttrriijjdd  iiss  éééénn  vvaann  ddee  eeeerrssttee  pprraakkttiijjkkooppddrraacchhtteenn  vvaann
ddee  ttooeekkoommssttiiggee  iinnggeenniieeuurrss  wwaaaarriinn  zziijj  kkeennnniissmmaakkeenn
mmeett  oonnttwweerrppeenn,,  ssiimmuulleerreenn,,  bbeerreekkeenneenn  eenn  tteesstteenn..  
““WWee  bblleevveenn  llaannggeerr  zziitttteenn  ddaann  iikk  hhaadd  ggeeddaacchhtt””,,  vveerrtteelltt
CCaammppmmaannss,,  ddiiee  mmeett  hhaaaarr  ggrrooeeppjjee  aallss  ddeerrddee  aaaann  ddee
bbeeuurrtt  iiss  oomm  ddee  ccoonnssttrruuccttiiee  ttee  tteesstteenn..  VViijjff  ssttuuddeenntteenn
lliiggggeenn  aall  vvrriijj  ssnneell  iinn  hheett  wwaatteerr..  EEéénn  jjoonnggeenn  wweeeett  zziicchh
nnoogg  ssnneell  vvaasstt  ttee  ggrriijjppeenn  aaaann  hheett  bboouuwwwweerrkk,,  wwaaaarrddoooorr
ddrriiee  ssttuuddeenntteenn  hheett  nnoogg  wwaatt  llaannggeerr  vvoollhhoouuddeenn..  
AAssttrriidd  vvaann  SSpprraanngg  vvaann  hheett  vvoollggeennddee  ggrrooeeppjjee  mmeeeenntt  aall
ssnneell  ttee  wweetteenn  wwaaaarraaaann  ddee  ccoonnssttrruuccttiiee  vvaann  hhaaaarr  ggrrooeepp
iiss  bbeezzwweekkeenn::  ““DDee  zzwwaakkttee  zzaatt  hheemm  iinn  ddee  bboouutteenn..  DDaatt

vvrreeeessddeenn  wwee  aall..””  WWaaaarr  ddee  eeeerrssttee  ggrrooeeppeenn  hheett  nnoogg
aaaarrddiigg  vvoollhhoouuddeenn,,  lliiggtt  ggrrooeepp  vviijjff  bbiinnnneenn  ddee  kkoorrttssttee
kkeerreenn  iinn  hheett  wwaatteerr..  EEeennmmaaaall  oopp  hheett  ddrrooggee  ssppeeccuulleerreenn
ddee  lleeddeenn  vvoolloopp,,  mmaaaarr  eeeenn  ppllaauussiibbeellee  vveerrkkllaarriinngg
hheebbbbeenn  zzee  nniieett  mmeetteeeenn..  AAaann  eeeenn  kkoopp  wwaarrmmee  ssnneerrtt
kkuunnnneenn  ddee  bbiibbbbeerreennddee  lliijjvveenn  zziicchh  ssnneell  ooppwwaarrmmeenn..  
DDee  eeeerrsstteejjaaaarrss  mmaaaakktteenn  ddee  aaffggeellooppeenn  wweekkeenn  eeeenn  ccoonn--
ssttrruuccttiiee  mmeett  ssmmaallllee  ssttaavveenn,,  ddiiee  zzee  wwooeennssddaaggmmiiddddaagg
zzeellff  tteesstteenn..  DDiiee  ccoonnssttrruuccttiiee  mmooeett  eeeenn  wwiipp  ddiiee  bboovveenn  ddee
DDoommmmeell  hhaannggtt,,  iinn  bbaallaannss  hhoouuddeenn..  DDoooorr  aaaann  ddee  aannddeerree
kkaanntt  vvaann  ddee  wwiipp  eeeenn  bbaakk  wwaatteerr  eenn  ddee  ccoonnssttrruuccttiiee  vvaann
ddee  bbeettrreeffffeennddee  ggrrooeepp  ttee  ppllaaaattsseenn,,  wwoorrddtt  hheett  eevveennwwiicchhtt
bbeehhoouuddeenn..  DDee  bbaakk  wwaatteerr  lloooopptt  llaannggzzaaaamm  lleeeegg,,  wwaaaarr--
ddoooorr  eerr  sstteeeeddss  mmeeeerr  kkrraacchhtt  oopp  hheett  bboouuwwwweerrkk  kkoommtt  ttee
ssttaaaann..  ZZooddrraa  ddee  ccoonnssttrruuccttiiee  bbeezzwwiijjkktt,,  kkaanntteelltt  ddee  wwiipp
eenn  vvaalltt  ddee  hheellee  ggrrooeepp  iinn  hheett  wwaatteerr..  ((JJvvGG))

FFoottoo’’ss::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Bibberen op de wip en in het water

Ook Japie weert externen bij borrel
Japie, de studievereniging van
Scheikundige Technologie,
weert vanaf donderdag 29
oktober niet-scheikundigen bij
de donderdagmiddagborrel.
Alleen studenten en mede-
werkers van de eigen faculteit
mogen voortaan naar binnen in
de FORT, de ontmoetingsruimte
van de faculteit. 

De borrelcommissie ziet dat de
drukte toeneemt, zeker sinds stu-
dievereniging Van der Waals
(Technische Natuurkunde) exter-
nen weert. “Dit is geen veilige 
situatie meer”, stelt Denise
Slenter, penningmeester van de

FORT-commissie van Japie.
“Binnen staan de laatste weken
meer dan honderdtwintig
mensen, buiten nog eens zestig.
De nooddeur wordt gedeeltelijk
geblokkeerd. Sinds Van der
Waals het pasjessysteem heeft 
ingevoerd, is het bij ons alleen
maar drukker geworden. Onze
borrel is in de zomer buiten, dan
zien mensen blijkbaar dat er iets
te doen is. We hebben veel speci-
aalbier en dat trekt ook.” 
Volgens Slenter bezoeken veel
personen ‘van buiten’ de Japie-
borrel. “De FORT is bedoeld als
facultaire ontmoetingsruimte,
daar staat de afkorting ook voor.

Het gaat erom dat we met schei-
kundigen gezellig een biertje
drinken. Leuk dat ook anderen
langskomen, maar het wordt
teveel. We schatten in dat nu
zeker de helft niet van onze facul-
teit is. We zien niet alleen
mensen van andere faculteiten,
maar er komen ook studenten
van Fontys en mensen van de
High Tech Campus.” 

Controle
Om te achterhalen waar de bor-
relgangers precies vandaan
komen, is er vandaag, donderdag
22 oktober, een controle. Vanaf
volgende week worden de exter-

nen daadwerkelijk geweerd.
Degenen met een Japie-pasje
mogen dan sowieso naar binnen.
Bij medewerkers en studenten
met een TU/e-pasje of andere
vorm van legitimatie, wordt via
Outlook gekeken of ze bij de 
faculteit horen. 

Een vragenrondje bij de andere
studieverenigingen leert dat ook
daar de opkomst bij de borrels
aanzienlijk is. Daar verschijnen
wel vooral mensen uit de eigen
gelederen. Van externen weren is
bij hen vooralsnog geen sprake.
Daarin kan verandering komen
als het ook daar te druk wordt,

stellen sommige woordvoerders.
Beveiligers hebben volgens ing.
Mirjam Jahnke, hoofd Bedrijfs-
HulpVerlening van de TU/e,
tijdens hun regelmatige rondes
langs de borrels niks gemerkt van
nadrukkelijke extra drukte de 
afgelopen tijd. Alleen met Van
der Waals zijn volgens haar ruim
anderhalf jaar terug al afspraken
gemaakt, omdat daar nogal veel
mensen van buiten het universi-
teitsterrein kwamen borrelen.
“Er ontstond steeds vaker onrust,
vooral aan het einde van de
borrels.” (JvG)/.
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In één jaar tijd heeft Ferdy Onink
het geraamte van de Eindhoven-
se tak van Trots op Nederland op
poten gezet. Hij formeerde een
lokaal bestuur, inventariseerde
de behoeften van de burgers in
de stad en schreef samen met het
afdelingsbestuur een verkie-
zingsprogramma. Een drukke
periode, die de komende tijd
wordt voortgezet met de nade-
rende gemeenteraadsverkie-
zingen in maart 2010. Zo moet

er nog een kandidatenlijst komen
en moet het kader worden uit-
gebreid. “Dit kost me zeker
vijftien à twintig uur per week.
Maar ik vind het erg leuk, net als
het doen van onderzoek”, vertelt
Onink, die over een jaar bij
Scheikundige Technologie hoopt
te promoveren op de toepassing
van ionische vloeistoffen voor
extractie van tolueen.
Onink organiseert graag en
neemt daarbij met plezier het
voortouw. “Ik wilde als kind in
groepjes altijd al graag voorzitter
zijn. Het past bij mij. Ik kan 
duidelijk zeggen waar het op
staat en daarnaast diplomatiek
zijn. De ene keer met de vuist op
tafel slaan, de andere keer con-
cessies doen”, verduidelijkt de
geboren Gelderlander. 
Die karaktertrek kwam in zijn
studententijd ook tot uiting. Zo
was hij in Twente jarenlang lijst-
trekker van een universiteits-
raadsfractie en bestuursvoor-
zitter bij een studentensport-
vereniging. Het raadswerk wekte

de interesse voor politiek in hem
op. Na zijn studie besloot hij
zich aan te sluiten bij de VVD.
“Dat voelde als mijn partij, tot-
dat Verdonk zich in 2007
afscheidde. Ik heb me toen
meteen uitgeschreven en aan-
gemeld bij Trots op Nederland.
De aandacht die Verdonk heeft
voor veiligheid, spreekt me aan.
Ook benoemt zij de problemen
scherp en komt ze daarbij met
pragmatische oplossingen, vrij
van links-rechts denken.”
Die aanpak komt ook terug in
het verkiezingsprogramma, laat
de aio weten. “We hebben een
aantal concrete speerpunten.
Sommige z0u je meer links
kunnen noemen, zoals het
weren van vervuilende vracht-
wagens in de stad of het uit-
breiden van bushaltes langs de
Randweg. Andere punten zijn
eerder rechts. Zo willen we dat
uitkeringstrekkers de stad
schoon houden.” Zijn studen-
tentijd en technisch-weten-
schappelijke achtergrond

klinken ook door in het
program. “We willen in de regio
elektrische treinen laten rijden.
De TU/e zou hieraan een mooie
bijdrage kunnen leveren. Daar-
naast moeten TU/e-alumni beter
behouden blijven voor de stad
door ze als starters betaalbare
huisvesting te bieden. Verder
moeten de sluitingstijden van
cafés worden vrijgegeven.
Studenten willen nou eenmaal
veel stappen. En daarmee wordt
ook de drukte bij de taxistand-
plaatsen beter gespreid.”
Onink ziet zijn politieke loop-
baan als een perfecte aanvulling
op zijn werkleven als promoven-
dus. “Als onderzoeker ga ik
meer de diepte in. Het is mijn
vakgebied. Maar als aio moet je
wel geduld hebben om vooruit-
gang te boeken. Aan een univer-
siteit kost het bovendien aardig
wat tijd om iets voor elkaar te
krijgen.” 
Hoewel de twee terreinen totaal
verschillende takken van sport
zijn, bijt hij zich in beiden even

graag vast. “Maar dat uit zich in
de politiek wel anders. Ik roei als
het om politieke kwesties gaat
eerder tegen de stroom in. Als ik
ergens heilig in geloof en er
wordt tegengas geboden, dan ga
ik steeds harder roeien.”
Onink is aan de TU/e nog naar-
stig op zoek naar vrijwilligers die
zich willen inzetten voor de
partij, vooral studenten. “Ze
maken namelijk veel mee en
weten wat er wel en niet goed
gaat in de stad.” De student van
nu blinkt echter niet uit als het
gaat om politiek engagement,
beaamt Onink. Bovendien
kampt Trots op Nederland soms
met haar rechtse imago en
verloor de partij veel zetels in de
peilingen door openlijke ruzies
tussen Verdonk en haar advi-
seurs. “We moeten af van dat
stigma dat we een uiterst rechtse
partij zijn. Maar mijn ervaringen
hiermee aan de TU/e zijn goed.
Zodra mensen zich in de partij
verdiepen, verandert hun toon
meteen.”/.

Tjeerd Adema
Foto: Rien Meulman

De gemeenteraadsverkie-
zingen staan voor de deur.

Hectische tijden zijn in
aantocht voor de lokale poli-
tiek. In Eindhoven heeft zich

daarvoor een nieuwkomer
gemeld: Trots op Nederland

van voormalig vreemdelingen-
minister Rita Verdonk. TU/e-

promovendus Ferdy Onink (33)
is oprichter en voorzitter van
de kersverse partijafdeling.

“Soms met de vuist op tafel slaan, dan weer concessies doen”

Ferdy Onink

In de Jonkerzaal van Potentiaal treffen
we vrijdag 16 oktober de zestienjarige

Chrysostomos Karaliolios. Naast hem zit
zijn moeder, voor hem ligt een 

systeembord. Wat is hij aan het doen?

Chrysostomos is een 6-vwo-scholier van
de christelijke scholengemeenschap Het
Streek in Ede. Met zijn moeder Tini Breij
bezoekt hij vandaag de open dag van de
bacheloropleidingen en volgt hij de infor-

matieprogramma’s van de faculteiten
Industrial Design (ID) en Electrical
Engineering (EE). Op dit moment is hij
bezig met een verdiepingsopdracht van
EE: ontwerp een beveiliging van een bank.
“Ik moet een alarm maken”, zo vat hij de
opdracht samen. “Het is moeilijk, want
het systeembord werkt niet. De opdracht
is niet moeilijk, dat is examenstof voor 
natuurkunde en dat hebben we al gehad.”
Hij volgt het profiel Natuur en Gezond-
heid, met Natuurkunde en Wiskunde-B
erbij. Hij wil voor de terugreis nog kijken
bij ID, omdat ontwerpen hem wel ligt.
“Thuis ben ik bezig met casemodding.”
Op de vragende blik van de verslaggever
verduidelijkt moeder Tini snel: “Hij ont-
werpt de behuizing van een eigen compu-
ter. Met metaallassen en alles erbij.”
Daarvoor heeft hij de meeste materialen
en apparaten wel in huis, en zo niet, dan
schaft hij ze aan. Vorig jaar bouwde
Chrysostomos een draagbare radio voor
zichzelf. Hij moet nog lachen als hij denkt
aan de grijze draad die door een kort-

sluiting compleet oprookte. Maar
Chrysostomos is meer een doener dan een
prater; hij wil verder met zijn stekkers en
wat hem betreft heeft dit interview wel
lang genoeg geduurd. (NS)
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Halve ton voor Speerpunt Bouw
Het College van Bestuur van de
TU/e trekt komend jaar vijftig-
duizend euro uit voor 3TU
Speerpunt Bouw. De universi-
teiten Twente en Delft leveren
eenzelfde financiële bijdrage
voor dit gezamenlijke project. 

Doel is om overheid, technolo-
giestichting STW en de bouw-
wereld met aanverwante bedrij-
ven te bestoken met de kennis en
kunde die aan de drie universi-
teiten aanwezig is als het gaat om
bouwtechnieken. De ‘reclame’
moet 3TU extra opdrachten en
onderzoeksgeld uit de derde geld-
stroom opleveren.
Prof.ir. Bert Snijder van de facul-
teit Bouwkunde vertegenwoor-
digt de TU/e in het project. Hij
beschouwt Speerpunt Bouw als

een ‘portaal naar de buiten-
wereld’. “We gaan aansluiting
proberen te zoeken bij de grote
maatschappelijke discussies. De
belangrijkste thema’s zijn mobi-
liteit, gezondheid, leefomgeving
en energie. We willen binnen een
jaar een plan neerleggen waarin
we laten zien wat we in huis
hebben, in de hoop dat het als een
vliegwiel werkt.”

Eindhoven doet mee met Bouw-
kunde, Twente stapt in met Civie-
le Techniek van de faculteit Con-
struerende Technische Weten-
schappen en in Delft is zowel de
faculteit Bouwkunde als Civiele
Techniek & Geowetenschappen
betrokken. Prof.dr.ir. Mick 
Eekhout, hoogleraar Product-
ontwikkeling aan de TU Delft, is

benoemd tot ‘formateur’. Hij zal
het uiteindelijke plan samen-
smeden en presenteren.
Ondanks de huidige econo-
mische malaise heeft Snijder
hoge verwachtingen. “Naar mijn
bescheiden mening moet je juist
in crisistijd extra inspanningen
leveren. We zitten nu met enor-
me problemen voor de economie
en het milieu. Het loont absoluut
om te investeren in duur-
zaamheid. De bouw stoot veel
CO2 uit en slurpt energie. Daar is
veel te winnen. We moeten ons
profileren en 3TU in de etalage
zetten als het wetenschappelijke
geweten van de bouwwereld.
Daar is zeker maatschappelijk
draagvlak voor.” (FvO)/.

PV: ‘van organiseren
naar faciliteren’ 
Het bestuur van de Personeels-
vereniging (PV) van de TU/e wil
in de toekomst activiteiten niet
zozeer zelf organiseren, maar
ze ondersteunen. Dat maakte
men begin september bekend
in een extra ledenvergadering.
“We zullen ons moeten aan-
passen; niet zelf organiseren,
maar faciliteren. Anders stopt
het een keer met de PV”, zegt
ing. Toon Verhaar, de nieuwe
bestuursvoorzitter.

Het beeld dat aan de TU/e bestaat
van de PV, is dat van een vergrijs-
de groep oud-werknemers, die
zich bezighoudt met zaken die
jongere werknemers niet meer
aanspreken. Volgens Verhaar is
dat ook één van de problemen
waar zijn vereniging mee kampt,
maar niet het belangrijkste. “Van
onze leden, en dat zijn er op dit
moment bijna 1400, zijn er 633
gepensioneerd. Het resterende
deel dat nog wel werkt, is dan wel
lid, maar helaas niet erg actief. Er
is aan de onderkant van het
bestand ook maar weinig groei.” 
Om die groep te activeren, gooit
het bestuur het roer om. “De PV
organiseert door het jaar heel
veel zaken, zoals workshops en
groepsreizen, maar waar we

naartoe moeten, is het faciliteren
en ondersteunen van initiatieven
die vanuit de TU/e-gemeenschap
zelf komen. Iedereen die met een
goed idee rondloopt voor een acti-
viteit, kan bij ons terecht. We
willen overigens wel het goede
behouden van wat we nu al
hebben. Daarbij zitten ook de
voordeeltjes die we onze leden
kunnen bieden en bijvoorbeeld
zoiets als de voorinkoop van
kaartjes voor optredens in de
stad, waarop onze leden kunnen
intekenen. We gaan ons ook
meer richten op specifieke doel-
groepen: de gepensioneerden, de
vaste medewerkers en de onder-
zoekers die hier met een tijdelijk
contract werken.”

Volgens Verhaar toont het enthou-
siasme waarmee in mei werd
deelgenomen aan een door de PV
opgezette zeskamp voor mede-
werkers, aan dat er nog zeker 
behoefte is om gezamenlijk
dingen te doen. “We gaan de
komende tijd ook de voorlichting
en werving weer stevig oppakken
en we denken bijvoorbeeld ook
na over een internationale markt,
waarbij buitenlandse mede-
werkers het voortouw nemen.”
(HK)/.

Mannen in wit saneren W-hal
“We zijn eigenlijk veredelde
poetsvrouwen”, grapt Marco
van den Dungen, toezicht-
houder asbestsloop bij sane-
ringsbedrijf Heezen. Zijn team
van asbestruimers is vanaf
deze week bezig om de W-hal
en aangesloten loopbruggen te
ontdoen van de kankerver-
wekkende stof. 

De mannen zijn gestoken in
witte pakken en uitgerust met
speciale luchtmaskers (power-
packs). Ze maken het gebouw
beetje bij beetje schoon met stof-
zuigers, stofvegers en blik. “En
na de schoonmaak moeten we
alles nat afdoen”, licht de
toezichthouder toe. 
De reinigingsklus is onderdeel
van de verbouwing van de W-hal,
het eerste project van het vier-
delige huisvestingsplan Campus
2020. Heezen en twee sloop-
bedrijven uit de regio maken het
centraal gelegen campusgebouw
gereed voordat het begin volgend
jaar gerenoveerd wordt. Een flink
karwei, zo blijkt. Het gebouw is
hermetisch afgezet en waarschu-
wingsborden prijken op de hek-
ken. Zo’n vijftien asbestruimers
en tien slopers saneren het
gebouw en maken de W-hal de
komende maanden ‘bouwrijp’.
“De asbestverwijdering is veruit
het meeste werk en moet strikt
volgens de wettelijke eisen
gebeuren. Zo moet het geschei-
den blijven van de sloopwerk-
zaamheden. De sloopploeg 
verwijdert het gehele interieur,
van tegelvloer tot trap. Alleen het
dak, de constructies en de gevel
blijven overeind”, ontvouwt
projectleider Piet van Happen.

Fasen
De asbestverwijdering gaat in
fasen. Zo wordt de W-hal eerst in
compartimenten opgedeeld.
Over de oppervlakte van de hal, in
de kruipruimten, zijn onder-
drukmachines geplaatst. Van den
Dungen: “Elke keer zuigt zo’n
apparaat de lucht uit één van de

afgesloten ruimten weg tot een
drukwaarde van ongeveer 25 Pas-
cal. Zo kan het asbest niet ont-
snappen en kunnen onze asbest-
ruimers de ruimten schoon-
maken.” Het asbest wordt ver-
volgens via een slang van
honderd meter naar een deconta-
minatiewagen vervoerd. In de
wagen wordt het kankerver-
wekkende goedje opgeslagen in
een kuubzak en door een inge-
bouwde douche schoongemaakt.
“Voordat wij dit doen, is een
aantal zaken al gesloopt en gede-
monteerd, zoals de verwarmin-

gen en de wanden. Andere interi-
euronderdelen zoals trappen
worden na de sanering gesloopt.
De werkzaamheden lopen
grotendeels parallel en we
werken ruimte na ruimte af.”
Elke ruimte wordt na reiniging
gecontroleerd door een onafhan-
kelijke derde partij. “Voordat we
aan een nieuw compartiment 
beginnen, moet de vorige volledig
vrij zijn van asbestvezels”, aldus
Van der Dungen. De toezicht-
houder heeft vaker verantwoor-
delijkheid gedragen voor klussen
van deze omvang. Hij denkt dan
ook dat de sanering van de W-hal
geen problemen oplevert. Alleen
het verwijderen van asbest uit de
bodems van loopbruggen is
nieuw voor hem. “Het wordt nog
even inventariseren hoe we dat
gaan aanpakken. Maar daar
vinden we snel een goede oplos-
sing voor.” (TA)/.

Geen Cursor
Vanwege de herfstvakantie verschijnt er volgende week geen
Cursor. De eerstkomende uitgave ligt in de bakken op donderdag 
5 november. Universiteitsberichten voor dat nummer 
kunnen tot en met vrijdag 30 oktober worden gemaild naar 
universiteitsberichten@tue.nl. Nieuws verschijnt in de tussentijd
op www.tue.nl/cursor. Fijne herfstvakantie!

Minder Hinder Pas
Studenten en medewerkers die minstens drie keer per week het
verkeersknooppunt Leenderheide passeren op hun route naar de
TU/e, kunnen drie maanden lang gratis gebruik maken van het
openbaar vervoer. Om filevorming door wegwerkzaamheden aan
het verkeersplein te verminderen, stelt Rijkswaterstaat sinds 
28 september de zogeheten Minder Hinder Pas ter beschikking 
aan forenzen. De actie loopt tot medio februari. Volgens een woord-
voerster van Rijkswaterstaat zijn er intussen dertienhonderd
passen verstrekt en stromen de aanvragen nog steeds binnen. 
Op www.rijkswaterstaat.nl/A2minderhinder kunnen pendelaars
kijken of ze in aanmerking komen voor de pas. 

Foto: Bart van Overbeeke
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Verschillende Nederlandse militairen in
Uruzgan klagen over hoofdpijn, volgens
hen veroorzaakt door ‘jammers’: stoor-
zenders die moeten voorkomen dat
bermbommen ontploffen. Hoe werken
deze stoorzenders precies en kunnen ze
inderdaad lichamelijke klachten veroor-
zaken? 

“Een jammer is in feite grof geschut om
een specifiek probleem op te lossen”, zegt
dr.ir. Martijn van Beurden, universitair
docent Elektromagnetisme aan de TU/e-
faculteit Electrical Engineering. “Het is
een stoorzender met een groot vermogen.
Hij zendt een signaal uit dat zo sterk is,
dat het andere signalen overstemt.
Vergelijk het met iemand die heel erg hard
schreeuwt naast iemand die fluistert.
Jammers zijn afkomstig uit de radartech-
nologie. Ze worden tijdens oorlogen 
gebruikt om radars te storen zodat die,
bijvoorbeeld, naderende vliegtuigen niet
detecteren. Zo kunnen de vliegtuigen
dichterbij komen en hun lading afwerpen. 
Het ontstekingsmechanisme van bommen
werkt vaak met een ontvanger en een
mobiele telefoon. Bij de aanslag in Madrid
waren er bijvoorbeeld rugzakjes met 
explosieven en een mobieltje. Wanneer de
mobiel wordt gebeld, wordt het ontste-
kingsmechanisme geactiveerd. 
Door het inkomende signaal te overstem-

men, voorkom je dat de mobiele telefoon
het signaal ontvangt en afgaat. Daarmee
leg je wel een heel mobiel netwerk plat.
Ook radiozenders en portofoons kunnen
worden gebruikt als ontstekingsmecha-
nisme, dus die moeten ook worden over-
stemd. In theaters en bioscoopzalen
worden jammers ook wel ingezet om
mobieltjes niet te laten afgaan. Dat mag in
Nederland niet, maar elders schijnt het
wel te gebeuren. Het gebeurt ook om te
voorkomen dat gesprekken direct worden
doorgegeven aan derden, om spionage te
voorkomen.” 

De stoorzenders bestrijken een frequentie
tussen de 20 MHz en 2,5 GHz. Kunnen ze
gezondheidsklachten veroorzaken?
“De frequentie van de stoorzender zegt
niet noodzakelijkerwijs iets over de kans
op gezondheidsproblemen. Het vermo-
gen wel. Elektromagnetische golven zijn
energiedragers. Als je er veel energie in
stopt, kunnen voorwerpen die worden
aangestraald opwarmen en beschadigd
raken. Dat opwarmen gebeurt in een
magnetron, die werkt op een frequentie
van 2,45 GHz. Dat is de frequentie waar-
op je water kunt verwarmen. 
Het hoeft niet zo te zijn dat soldaten het
warm krijgen als er schade optreedt. De
meeste zenuwcellen bevinden zich aan de
oppervlakte van het lichaam. Als er

bijvoorbeeld inwendig iets verbrandt,
hoeft een soldaat dat niet direct te
merken. 
De vraag is natuurlijk hoeveel energie op
de soldaten wordt afgestraald en bij welke
lichaamsdelen de energie terechtkomt.
Lichaamsdelen die relatief veel water 
bevatten, zijn kwetsbaarder dan botten.

Het is heel hachelijk om hierover een uit-
spraak te doen, maar ik kan niet uitsluiten
dat zo’n systeem gezondheidsklachten
kan veroorzaken.”  

Tekst: Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke

‘Gezondheidsklachten door
stoorzender niet uit te sluiten’ 

Dr.ir. Martijn van Beurden, universitair docent Elektromagnetisme

WWaatt  dduunnkktt  uu  vvaann  ddee  sshhaarriiaa??  VVeerrlliicchhttee
ggeeeesstteenn  vviinnddeenn  ddaatt  ddiiee  bbeesstt  iinnggeeppaasstt  kkaann
wwoorrddeenn  iinn  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  wweett..  DDiiee
ggeeeesstteenn  wwoorrddeenn  ddoooorr  aannddeerreenn  vveerrdduuiiss--
tteerrdd  ggeennooeemmdd..  VVoollggeennss  mmiinniisstteerr  DDoonnnneerr
kkaann  ddee  sshhaarriiaa  iinnggeevvooeerrdd  wwoorrddeenn,,  aallss  ddee
mmoosslliimmss  iinn  oonnss  ppaarrlleemmeenntt  vvoollddooeennddee
mmeeeerrddeerrhheeiidd  hheebbbbeenn  oomm  ddee  ggrroonnddwweett
wwiijjzziiggeenn..  EErr  zziijjnn  ooookk  ttwwiijjffeellaaaarrss::  ‘‘wwaatt  vvoooorr
sshhaarriiaa??’’,,  wwaanntt  ddee  eennee  sshhaarriiaa  iiss  ddee  aannddeerree
nniieett::  zzwweeeeppssllaaggeenn  vvoooorr  oovveerrssppeell  mmooeetteenn
kkuunnnneenn,,  mmaaaarr  sstteenniiggeenn  iiss  eeeenn  hhuunneebbeedd  ttee
vveerr..  HHaannddeenn  aaffhhaakkkkeenn  vvoooorr  ddiieeffssttaall  iiss  
oonnhhaannddiigg  ((hhaahhaa)),,  wwaanntt  ddee  ddiieeff  mmooeett  lliieeffsstt
nnoogg  wweell  kkuunnnneenn  wweerrkkeenn,,  mmaaaarr  eeeenn  ppiinnkkjjee
eerraaff;;  vvoooorruuiitt!!
DDee  sshhaarriiaawweettggeevviinngg  iiss  ggrrootteennddeeeellss  ttee
vviinnddeenn  iinn  ddee  KKoorraann,,  QQuurr’’aann,,  vvoooorr  wwiijjss--
nneeuuzzeenn..  EEnn  hhiieerr  lliiggtt  eeeenn  ffuunnddaammeenntteeeell
pprroobblleeeemm::  ddee  ccoommmmuunniiccaattiiee  ttuusssseenn
ggooddeenn  eenn  mmeennsseenn  iiss  aallttiijjdd  oommssllaacchhttiigg  eenn
ggeebbrreekkkkiigg  ggeewweeeesstt..  ZZoo  hhaadd  ZZeeuuss  ddee  
ggeewwoooonnttee  oomm  ddoooorr  hheemm  bbeeggeeeerrddee
vvrroouuwweenn  ttee  bbeennaaddeerreenn  iinn  ddee  ggeeddaaaannttee  vvaann
eeeenn  zzwwaaaann  ooff  eeeenn  ssttiieerr,,  eenn  nniieett  --  vveeeell
pprraakkttiisscchheerr--  iinn  ddee  ggeeddaaaannttee  vvaann  ddee  ttee
bbeeddrriieeggeenn  eecchhttggeennoooott..  
DDee  oommggaanngg  vvaann  ggooddeenn  mmeett  mmeennsseenn  ddooeett
ddeennkkeenn  aaaann  ddee  aavvoonnttuurreenn  vvaann  hheett  AA--tteeaamm..
HHaannnniibbaall,,  FFaaccee,,  MMuurrddoocckk  eenn  MMrr..  TT  wwoorrddeenn
nniieett  eeeennvvoouuddiigg  eenn  eeffffiicciiëënntt  ggeelliiqquuiiddeeeerrdd..
NNeeee,,  zzee  wwoorrddeenn  ooppggeessllootteenn  iinn  ggooeedd  
ggeeoouuttiilllleeeerrddee  wweerrkkppllaaaattsseenn,,  wwaaaarr  zzee  
mmaacchhiinneess  kkuunnnneenn  bboouuwweenn  oomm  ttee  oonnttssnnaapp--
ppeenn  eenn  hhuunn  wweerrkk  vvoooorrtt  ttee  zzeetttteenn..  HHeett
vveerrhhaaaall  mmooeett  ssppaannnneenndd  zziijjnn  eenn  ggaaaannddee
ggeehhoouuddeenn  wwoorrddeenn..  ZZoo  wwoorrddeenn  ooookk  ddee  
bbeeddooeelliinnggeenn  vvaann  ggooddeenn  nniieett  eeeennvvoouuddiigg
eenn  dduuiiddeelliijjkk  aaaann  ddee  mmeennsshheeiidd  kkeennbbaaaarr
ggeemmaaaakktt,,  mmaaaarr  oopp  oommssllaacchhttiiggee  eenn  aavvoonn--
ttuuuurrlliijjkkee  wwiijjzzee  vveerrsspprreeiidd..  GGooddss  wweeggeenn
mmooeetteenn  ‘‘wwoonnddeerrbbaaaarr’’  zziijjnn..  
DDee  TTiieenn  GGeebbooddeenn  wwoorrddeenn  nniieett  vvoooorr  iieeddeerr--

eeeenn  zziicchhttbbaaaarr  aaaann  ddee  hheemmeell  ggeesscchhrreevveenn..
NNeeee,,    MMoozzeess  mmooeett  --vvaannwweeggee  eeeenn  ggoouuddeenn
kkaallff,,  ttwweeee  kkeeeerr--  ddee  bbeerrgg  oopp  oomm  ddee  zzwwaarree
sstteenneenn  ‘‘ttaaffeelleenn’’  wwaaaarroopp  ddee  ggeebbooddeenn  
ggeebbeeiitteelldd  ssttaaaann,,  nnaaaarr  hheett  wweeeerrssppaannnniiggee
vvoollkk  ttee  bbrreennggeenn..  HHaarrrryy  MMuulliisscchh  hheeeefftt  zzee
uuiitteeiinnddeelliijjkk  mmeett  vveeeell  mmooeeiittee  tteerruugg--
bbeezzoorrggdd..  
OOookk  AAllllaahh  sscchheennkktt  nniieett  eeeenn  vvoolllleeddiiggee
KKoorraann  iinn  mmiilljjooeenneennooppllaaggee  aaaann  ddee  mmeennss--
hheeiidd..  NNeeee,,  ddee  iinnhhoouudd  wwoorrddtt  iinn  hheett  oooorr  
ggeefflluuiisstteerrdd  vvaann  eeeenn  oonnggeelleetttteerrddee
BBooooddsscchhaappppeerr,,  ddiiee  hheett  aalllleemmaaaall  mmooeett
oonntthhoouuddeenn  oomm  hheett  llaatteerr  ttee  kkuunnnneenn  rreecciittee--
rreenn,,  zzooddaatt  aannddeerreenn  hheett  kkuunnnneenn  ooppsscchhrriijj--
vveenn..  WWaatt  hhaadd  ddaaaarrbbiijj  nniieett  aalllleemmaaaall  mmiiss
kkuunnnneenn  ggaaaann??
AAnnddrriieess  KKnneevveell  hheeeefftt  oonnllaannggss  ttwwiijjffeellss
ggeeuuiitt  oovveerr  hheett  sscchheeppppiinnggssvveerrhhaaaall  --  hhiijj
hheeeefftt  zzee  aallwweeeerr  iinnggeettrrookkkkeenn,,  ggeellooooff  iikk..
MMiisssscchhiieenn  iiss  eerr  ssttrraakkss  eeeenn  AAhhmmeedd  KKeemmaall
ddiiee  hheett  hheeiill  vvaann  ddee  sshhaarriiaa  bbeettwwiijjffeelltt..

FFrreedd  SStteeuutteell

Opinie TU/e
Vox Academici

Effe zeuren

Recent poneerde mijn
collega-decaan Sjoerd
Romme van de faculteit
Industrial Engineering &
Innovation Sciences
(IE&IS) de stelling dat de
TU/e minstens een factor 2
moet groeien om aantrek-
kelijk te zijn voor bedrijven
in de regio. Dat klink leuk,
maar iedereen weet dat de
instroom in de techniek
afneemt, ondanks verwoede
pogingen van bijvoorbeeld
het Platform Bèta Techniek.
Een sterke groei in de 
bachelorfase is ondenkbaar,
omdat onze instroom voornamelijk
Brabo’s en Limbo’s zijn en die regio’s
vergrijzen snel. In het kader van het 
sectorplan Scheikunde/Natuurkunde
moeten we onze uiterste best doen,
samen met Biomedische Technologie,
om de instroom van chemici tot
honderd te verhogen in 2011 - maar 
verdubbelen? 

We kunnen het voorbeeld van de
Universiteit Twente (UT) volgen met het
optuigen van populaire niet-technische
studies. De UT, eens dé ondernemende
technische universiteit in NL, heeft nu
psychologie als populairste studie. Oké,
TUT klinkt ook niet en Twente is de ach-
tertuin van Nederland. Maar als TU/e
zijn wij omringd met hightech industrie
en daar willen we partner voor zijn.
Mijn stelling is: we moeten gaan
krimpen, geen vwo-scholieren meer met
zesjes op de eindlijst, geen instroom
vanuit het hbo. Nee, alleen kwaliteit! 

Alle energie die we nu
steken in werving, gaan
we stoppen in het
maken van de ultieme
videocolleges die we uit-
stralen via onder meer
YouTube onder het
motto ‘Eindhoven, the
place to be for technolo-
gy’. In 2020 is het grote
verlies aan instroom in
de bachelorfase dan
gecompenseerd met
internationale instroom
in onze graduate
school(s). We kiezen
voor excellentie en

harde techniek en een studie als Innova-
tion Sciences past daar mijns inziens
niet bij: we willen niet dat onze studen-
ten leren hoe anderen innoveren, nee,
dat moeten ze zélf willen doen. De TU/e
wordt een dukdalf in oeverloos gezwam
in kennis(sen)land NL. 

Als de TU/e kiest voor kwaliteit, zal de
industrie niet meer overwegen om, net
als haar productie, ook haar R&D naar
Azië te verplaatsen, zoals nu dreigt te
gebeuren. Nee, men kiest voor de regio
Eindhoven voor R&D en de hightech
productie volgt dan vanzelf, mede
vanuit de TU/e-spin-offs. 

Piet Lemstra, decaan 
Scheikundige Technologie

Reageer op www.tue.nl/strategie2020. 

WWaaaarr  mmooeett  ddee  TTUU//ee  iinn  22002200  ssttaaaann  iinn  ddee  rreeggiioo,,  nnaattiioonnaaaall  eenn  iinntteerrnnaattiioonnaaaall??
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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TU Delft financieel in zwaar weer
Het College van Bestuur van de
TU Delft heeft deze maand de
financiële stormbal gehesen.
Volgens het CvB is er bij de 
faculteiten en diensten sprake
van ‘ogenschijnlijk structurele
overbesteding’. Elke vacature-
vervulling moet per direct door
het CvB goedgekeurd worden.

Begin deze maand heeft het
Delftse bestuur een brief 
gestuurd aan de decanen en
leidinggevenden van de universi-
teitsdienst en het onderzoeks-

instituut, waarin maatregelen
staan die op de korte termijn de
uitgaven van de universiteit in de
hand moeten houden. Een streng
vacaturebeleid is er daar één van,
zo meldt het universiteitsblad
Delta. Het CvB beslist vanaf nu of
een vacature wel of niet mag
worden ingevuld. 
Aanleiding is een tekort dat
verwacht wordt voor 2009 en dat
meerdere faculteiten ook in 2010
niet kunnen ‘wegmanagen’. Bij
Technische Natuurwetenschap-
pen dreigt over 2010 een tekort

van negen miljoen euro. Bij
Civiele Techniek, dat al jaren in 
financieel noodweer verkeert,
leidt een tekort van 9,2 miljoen
tot het schrappen van 42 volledi-
ge arbeidsplaatsen. 
Voor de komende jaren verwacht
het CvB dat er ‘inhoudelijke, 
strategische koerswijzingen’
nodig zijn bij faculteiten, insti-
tuten en de universiteitsdienst.
Ook moet de bedrijfsvoering
transparanter worden. (HK)/.

Op pad voor Open Access
UUiittggeeddoosstt  aallss  wweeggwweerrkkeerrss  mmeett  
bbiijjppaasssseennddee  sstteeiiggeerr  eenn  bboorrddeenn
ttrreekktt  eeeenn  ggrrooeepp  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann
hheett  IInnffoorrmmaattiiee  EExxppeerrttiissee  CCeennttrruumm
((IIEECC))  ddeezzee  wweeeekk  oovveerr  ddee  ccaammppuuss
oomm  aaaannddaacchhtt  ttee  vvrraaggeenn  vvoooorr  OOppeenn
AAcccceessss  ((OOAA))..  OOAA  iiss  eerroopp  ggeerriicchhtt
ddaatt  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  oonnddeerr--
zzooeekkssrreessuullttaatteenn  vviiaa  hheett  iinntteerrnneett
ggrraattiiss  bbeesscchhiikkbbaaaarr  kkoommeenn  vvoooorr
hheett  ppuubblliieekk..  
DDrrss..  LLeeoonn  OOssiinnsskkii,,  iinnffoorrmmaattiiee--  eenn
ccoolllleeccttiieessppeecciiaalliisstt  bbiijj  IIEECC,,  llaaaatt
zziicchh  kkeennnneenn  aallss  eeeenn  vvuurriigg  pplleeiitt--
bbeezzoorrggeerr::  ““OOnnddeerrzzooeekk  ddaatt  wwoorrddtt
uuiittggeevvooeerrdd  mmeett  ppuubblliieekk  ggeelldd,,  mmooeett
ggrraattiiss  ttooeeggaannkkeelliijjkk  zziijjnn..  VVoooorr  hheett
kkuunnnneenn  aaaannbbiieeddeenn  vvaann  eeeenn  bbrreeeedd
ssccaallaa  aaaann  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  ttiijjdd--
sscchhrriifftteenn  zziijjnn  wwee  hhiieerr  aaaann  ddee  TTUU//ee
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  jjaaaarrlliijjkkss  zzeevveennhhoonn--
ddeerrdddduuiizzeenndd  eeuurroo  kkwwiijjtt..  BBiijj  OOAA
bbeettaaaalltt  ddee  aauutteeuurr  vvoooorr  ppuubblliiccaattiiee
iinn  eeeenn  ddiiggiittaaaall  ttiijjddsscchhrriifftt..  DDiiee
kkoosstteenn  zziijjnn  bbeeddooeelldd  vvoooorr  hheett  
bbeeoooorrddeelleenn,,  rreeddiiggeerreenn  eenn  ppllaaaattsseenn
vvaann  ddee  ppuubblliiccaattiieess..  DDoooorrddaatt  eeeenn
bbiibblliiootthheeeekk  ddoooorr  OOAA  oopp  tteerrmmiijjnn

mmiinnddeerr  ggeelldd  kkwwiijjtt  iiss  aaaann  wweetteenn--
sscchhaappppeelliijjkkee  ttiijjddsscchhrriifftteenn,,  kkaann  ddaatt
ggeelldd  tteerruuggvvllooeeiieenn  nnaaaarr  ddee  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss..””
HHooeevveeeell  OOAA--ttiijjddsscchhrriifftteenn  bbeessttaaaann
eerr  mmoommeenntteeeell??  OOssiinnsskkii::  ““DDaatt  zziijjnn
eerr  nnuu  zzoo’’nn  44000000,,  wwaaaarr  nnuu  nnoogg  zzoo’’nn
2244..000000  wweetteennsscchhaappppeelliijjkkee  ttiijjdd--
sscchhrriifftteenn  tteeggeennoovveerr  ssttaaaann..  DDee

ssttaattuuss  vvaann  ddiiee  OOAA--bbllaaddeenn  iiss  nnoogg
zzeeeerr  vveerrsscchhiilllleenndd  eenn  iinn  hheett  eennee
vvaakkggeebbiieedd  iiss  mmeenn  eerr  aall  vveerrddeerr  mmeeee
ddaann  iinn  hheett  aannddeerree..  MMaaaarr  jjee  zziieett  ddee  
aaffggeellooppeenn  ttiieenn  jjaaaarr  wweell  eeeenn  sstteevvii--
ggee  ggrrooeeii  eenn  oovveerr  nnoogg  eeeennss  ttiieenn  jjaaaarr
vveerrwwaacchhtt  iikk  ddaatt  ddee  OOAA--ttiijjddsscchhrriiff--
tteenn  eenn  hhuunn  ttrraaddiittiioonneellee  tteeggeennhhaann--
ggeerrss  ggeelliijjkk  iinn  oommvvaanngg  zziijjnn..””  ((HHKK))

Symposium nanotechnologie
Vooraanstaande nanotechnolo-
gen, onder wie fysicus en Spi-
nozaprijswinnaar prof.dr. Theo
Rasing (Radboud Universiteit
Nijmegen), spreken zaterdag
24 oktober op het symposium
‘Voor schepper spelen op de
vierkante nanometer?’ over de
betekenis, dilemma’s en
impact van nanotechnologie.
Het symposium vindt plaats in
het Auditorium van de TU/e.

Nanotechnologie biedt ongeken-
de mogelijkheden. Door atomen
en moleculen op nanoschaal te
manipuleren, kunnen we steeds
kleinere chips maken met een
steeds grotere opslagcapaciteit
en ‘slimme’ medicijnen ontwik-

kelen die precies weten waar in
het lichaam ze moeten zijn. Door
deze en tal van andere toepas-
singen in de geneeskunde, ict- en
bouwsector speelt de mens als
het ware voor schepper op de
vierkante nanometer.
De voortschrijdende techniek
roept naast praktische proble-
men (zoals de invloed van nano-
deeltjes op onze gezondheid)
echter ook levensbeschouwelijke
vragen op. Vragen waar weten-
schappers, ethici en filosofen
zich gezamenlijk over moeten
buigen. Dat is althans de op-
vatting van drie organisaties 
-de Radboudstichting, het Thijm-
genootschap en de Adelbert
Vereniging- die zich bezighou-

den met de raakvlakken tussen
wetenschap, samenleving en de
christelijke levensbeschouwing.
Daarom organiseren zij zaterdag
24 oktober een symposium aan
de TU/e, waar gerenommeerde
wetenschappers zoals Spinoza-
prijswinnaar prof.dr. Theo
Rasing en TU/e-deeltijdhoog-
leraar prof.dr. Emile Aarts hun
licht laten schijnen over onder
meer de toepassingen van nano-
technologie in de ict, biotech-
nologie, geneeskunde en ‘slim-
me’ verlichting. (TJ)/.
Aanmelden is nog mogelijk, 
zie www.radboudstichting.nl.

Fietsenmaker in race voor

titel Ingenieur van het Jaar
Ir. Gérard Vroomen, in 1995 
afgestudeerd aan de TU/e-
faculteit Werktuigbouwkunde,
is één van de drie genomineer-
den voor de titel ‘Ingenieur van
het Jaar 2009’. De 38-jarige
Vroomen is medeoprichter en 
-eigenaar van racefietsenfabri-
kant Cervélo, marktleider op
het gebied van tijdrit- en triat-
lonfietsen en hoofdsponsor
van het gelijknamige wieler-
team.

De verkiezing van de Ingenieur
van het Jaar is een initiatief van
ingenieursvereniging KIVI
NIRIA, HR-adviesbureau Ebbin-
ge & Company en het Technisch
Weekblad. Op dinsdag 3 novem-
ber bepaalt een jury in het
Museon in Den Haag of Vroo-
men die titel verdient, of dat één
van de andere genomineerden
hoger scoort op persoonlijkheid,
ondernemerschap en innovatief
vermogen. De winnaar krijgt het
kunstwerk Perpetuum Mobile

van kunstenares Annemarie
Petri en mag een bedrag van
twintigduizend euro weggeven
aan een (ontwikkelings)project.
Bovendien mag hij een jaar lang
optreden als ambassadeur van de
techniek voor KIVI NIRIA.

Tijdens zijn afstudeerstage in het
Canadese Montréal ontwikkelde
Vroomen met zijn huidige com-
pagnon Phil White een speciale
tijdritfiets. De samenwerking
beviel zo goed, dat de twee vervol-
gens samen Cervélo oprichtten.
Nog altijd is Vroomen met White
verantwoordelijk voor de techni-
sche details van de Cervélo-fiet-
sen. Van 2003 tot 2008 was
Cervélo de officiële fietsenleve-
rancier van het wielrenteam CSC
en afgelopen seizoen was
Vroomens bedrijf voor het eerst
actief als hoofdsponsor en
naamgever van een profteam met
tourwinnaar Carlos Sastre en
topsprinter Thor Hushovd.
(TJ)/.

Harvard-prof spreekt aan de Dommel
David A. Weitz, hoogleraar toegepaste natuurkunde aan Harvard
University, geeft morgen, vrijdag 23 oktober, de tweede lezing uit de
serie ‘Aan de Dommel’, georganiseerd door het Instituut voor
Complexe Moleculaire Systemen (ICMS) van de TU/e.
De Canadees/Amerikaanse Weitz  (1951) is een expert op het gebied
van microfluidics: vloeistofstromen op micrometerschaal. Zijn 
onderzoeksgroep op Harvard doet onder meer onderzoek naar micro-
gels, druppels, vloeistofstromen op chips, netwerken van biomolecu-
len en het gedrag van enzymen. 
De lezing van Weitz heeft als titel ‘Dripping, Jetting, Drops and
Wetting, The Magic of Microfluidics’ en is vrij toegankelijk voor alle
belangstellenden. Collegezaal AUD4, 23 oktober, 14.30 uur. (TJ)

Logistiekprijs voor afstudeerder IE&IS
Ir. Myrthe Koppes heeft met haar afstudeeropdracht voor de master-
opleiding Operations Management and Logistics (faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences) de SLF Afstudeerprijs gewon-
nen. Koppes onderzocht voor IBM hoe je het best een netwerk van
voorraadpunten kunt opzetten voor de toelevering, binnen vieren-
twintig uur, van reserveonderdelen. Daarbij hield ze rekening met de
mogelijkheid dat het reserveonderdeel ook vanuit een ander voor-
raadpunt dan het dichtstbijzijnde kan worden aangeleverd (lateral
transshipment). Dat heeft gevolgen voor het aantal, de locatie en
voorraad van de opslagpunten. Volgens de jury is Koppes’ werk zeer
innovatief en is zij de eerste die zo’n netwerk met ‘lateral transship-
ments’ heeft uitgewerkt. Deze kennis kan van belang zijn voor meer-
dere bedrijven die beschikken over een complex servicenetwerk.
Het is de tweede keer dat tijdens het jaarlijkse congres van het
Service Logistics Forum (SLF) de Afstudeerprijs van duizend euro
wordt uitgereikt. Vorig jaar won ook een TU/e-studente: ir. Marjan
van Stratum. (TJ) 

Dubbele prijs voor Eindhovense ingenieur
Mariëlle Rutten heeft 15 oktober op de Staalbouwdag in Gorinchem
twee prijzen in de wacht gesleept met haar ‘Pneu-Tensegrity’, het
project waarmee ze afstudeerde aan de TU/e-faculteit Bouwkunde.
Het gaat om een mobiele overkapping met een laag gewicht en een
relatief eenvoudig te bouwen constructie. Na een presentatie ten
overstaan van vijftienhonderd belangstellenden uit de (staal)bouw-
branche, ontving ze hiervoor de Studentenstaalprijs (750 euro) in de
categorie techniek en de algemene Inventiviteitsprijs (800 euro). 
Rutten voegde de pneumatische constructie samen met het principe
van de ‘tensegrity’ constructie, een samenspel van elementen die trek
en druk opnemen, en rekende deze door met het computerprogram-
ma GSA. Het lef en ‘vooral het plezier in het vak van constructief 
ontwerper’ beloonde de jury dubbel: niet alleen was haar aanpak
gedurfd; de wijze waarop Rutten de geloofwaardigheid van haar
ontwerp aantoonde, vond de jury ‘zeer consciëntieus’.
De vereniging Bouwen met Staal stelt elk jaar prijzen ter beschikking
voor het afstudeerwerk van studenten. (FvO)

Cursor zoekt meedenkers
Als redactie willen we graag jouw mening over Cursor peilen. Wat
vind je van de manier waarop we het nieuws brengen? Komen
bepaalde onderwerpen teveel aan bod, of juist te weinig? Deze en
andere vragen bespreken we in groepsgesprekken, die we tussen 2 en
6 november houden. We willen graag in gesprek gaan met TU/e’ers
uit alle geledingen. 
Ben je als student of medewerker geïnteresseerd om mee te denken,
maak dit dan kenbaar via cursor@tue.nl. Je krijgt van ons dan zo
spoedig mogelijk een uitnodiging met de exacte datum. (JvG)

Amerikaans bedrijf investeert
fors in studentenkamers
De Amerikaanse investerings-
maatschappij Carlyle wil mil-
joenen steken in de ontwikke-
ling van vijf- tot zevenduizend
studentenkamers in Nederland
en België. Amsterdam, Rotter-
dam, Utrecht en Groningen
staan op het verlanglijstje. Ook
zou er onderhandeld worden
over projecten in Eindhoven.

Carlyle exploiteert al een studen-
tenflat in Luik en heeft in Den
Haag het Van Limburg Stirum
Huis aangekocht. Het pand, nu

een zorginstelling, wordt in 2012
omgebouwd tot studentenflat
met tweehonderdvijftig kamers.
Het bedrijf wil in Nederland en
België ruim twintig flats neer-
zetten of verbouwen. De gemeu-
bileerde kamers worden vanaf 95
euro per week (ruim vierhonderd
euro per maand) verhuurd, des-
gewenst ook aan uitwisselings-
studenten, als de vaste bewoners
met vakantie zijn. 
De panden die Carlyle opkoopt of
ontwikkelt, worden voor periodes
van twintig jaar verhuurd aan

City Living, een Brits bedrijf 
gespecialiseerd in de verhuur van
volledig gemeubileerde accom-
modaties, waarin Carlyle ‘een
stevig minderheidsbelang’ heeft.
In tegenstelling tot in veel andere
studentensteden is er in Eindho-
ven geen gebrek aan studenten-
woningen. Vestide, met 2700
wooneenheden de belangrijkste
studentenhuisvester in Eindho-
ven, kon nog niet reageren op het
nieuws dat er wellicht een grote
concurrent op de markt komt.
(HOP/TJ)/.

Foto: Bart van Overbeeke 
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Vloeibare zouten vormen een

veelbelovende categorie 

oplosmiddelen. Promo-

vendus Patrick Bäuerlein

verkende de mogelijkheden

van deze bijzondere 

vloeistoffen. Op vrijdag 30

oktober sluit hij zijn onder-

zoek af met een promotie.

Bij de meeste mensen roept het woord
zout alleen associaties op met zeewater of
culinaire additieven. Voor een scheikun-
dige gaat echter veel meer schuil achter
dit korte woordje. Elke chemische verbin-
ding bestaande uit positief en negatief
geladen ionen mag zichzelf een zout
noemen. We kennen zouten in opgeloste
toestand (in zeewater) of als vaste stof (in
het zoutvaatje). Maar er zijn meer smaken:
sommige zouten zijn namelijk vloeibaar
bij kamertemperatuur. En dat maakt ze
geschikt als oplosmiddel.
De Duitser Patrick Bäuerlein (30) heeft
zich de afgelopen vier jaar verdiept in
vloeibare zouten, of -met een duurdere
naam- ionische vloeistoffen. Hij deed dat
in de groep Homogene Katalyse en
Coördinatiechemie van prof.dr. Dieter
Vogt. “Daar werken we aan chemische 

reacties die in een oplossing plaatsvinden
onder invloed van een katalysator (een
hulpstof die de reactie doet verlopen,
maar zelf niet wordt verbruikt, red.). We
zoeken de optimale omstandigheden
voor de reactie, zoals temperatuur, druk,
type katalysator en ook het soort oplos-
middel. Dat laatste was mijn taak.”
Als oplosmiddel hebben vloeibare zouten
veel voordelen, volgens de chemicus: “Ze
verdampen
niet en zijn
ook niet of
nauwelijks
brandbaar.
Dat is een
groot voor-
deel boven
veel organi-
sche oplos-
middelen, met name boven zeer vluchti-
ge stoffen als ether. Daarnaast kun je
ontzettend veel verschillende vloeibare
zouten maken. Er zijn misschien ruim
duizend organische oplosmiddelen,
terwijl je minstens een miljoen vloeibare
zouten kunt bedenken.”
Met andere woorden: heb je een stof die
je wilt oplossen, dan is er vrijwel altijd
een vloeibaar zout te bedenken waarin
dat lukt. “Ze worden dan ook wel ‘desig-
ner solvents’ genoemd; je kunt ze voor
een speciale toepassing ontwerpen. Je
verandert iets aan één van de ionen van
vloeistof en dan doet het opeens wat je

wilt.” Dat wil overigens niet zeggen dat
elke poging meteen raak is, geeft Bäuer-
lein toe: “Voor elke twintig zouten die je
maakt, werkt er misschien één zoals je in
gedachten had. Maar je kunt op basis van
de theorie wel een goede schatting maken
van de eigenschappen van vloeibare
zouten met een bepaalde samenstelling.
Daarover is inmiddels ontzettend veel 
literatuur beschikbaar.”

Bäuerlein
werkte
tijdens zijn
promotie
aan een
aantal 
projecten
waarin
verschil-
lende

aspecten van vloeibare zouten aan bod
kwamen. Zo paste hij enkele katalysato-
ren aan, zodat ze oplosbaar werden in de
ionische vloeistof. Dat deed hij door een
ionische groep -een elektrisch geladen
molecuul- te koppelen aan de katalysator.
“Bij sommige chemische processen
hebben de reactieproducten en de kataly-
sator ongeveer dezelfde eigenschappen.
Dat maakt het heel moeilijk om die
producten aan het einde van de reactie te
scheiden van de katalysator. Wij hebben
een reactie waarbij palladium fungeerde
als katalysator in een ionische vloeistof
laten verlopen. Het reactieproduct konden

we toen in ether oplossen en zo eenvou-
dig scheiden van de katalysator.”
Een andere onderzoekslijn draait om bio-
logische processen, waarbij enzymen de
rol van katalysator op zich nemen. Die
biologische reacties vinden plaats in
water, de natuurlijke omgeving van bio-
moleculen, terwijl de benodigde ingre-
diënten vaak opgelost worden in organi-
sche oplosmiddelen. In het algemeen

Met een druppeltje zout

Regelmatig komt in het

nieuws dat weer ergens een

chemische fabriek is ontploft,

een teken dat er een veilig-

heidssysteem heeft gefaald.

Ir. Arend Beune werd daarom

door chemiefabrikant BASF

gevraagd om het gedrag van

veiligheidskleppen onder

extreem hoge druk te 

analyseren. Vandaag, 

donderdag 22 oktober, pro-

moveert hij op dit onderzoek.

Volgens werktuigbouwkundige Arend
Beune (30) lijden berekeningen van veilig-
heidssystemen bij extreem hoge druk
onder grote onzekerheden: “LPDE bijvoor-
beeld, de grondstof van plastic zakken en
verpakkingsmateriaal, wordt bij drukken
tussen vijftienhonderd en drieduizend
bar gemaakt, maar de berekeningsvoor-
schriften gaan slechts
tot tweehonderd bar
en boven de tweehon-
derdvijftig bar zijn er
ook geen faciliteiten
meer om deze veilig-
heidssystemen te
testen.” 
Om te voorkomen dat
een chemiereactor
ontploft, kun je deze
voorzien van veilig-
heidskleppen. Beune
vergelijkt die constructie met een hoge-
drukpan: “Op zo’n pan met een lucht-
dicht afsluitbaar deksel zit een ventiel dat
stoom afblaast als de druk in de pan te
hoog wordt. Als de druk in een chemie-
reactor boven de maximale waarde komt,
kun je via een veiligheidsklep de stoffen

van een op hol geslagen reactie afvoeren
en zo de druk gecontroleerd weer binnen
veilige grenzen brengen. Het is het laatste
redmiddel tegen explosiegevaar.” 
De veiligheidsklep moet bij de juiste druk
opengaan en ook voldoende afvoercapa-
citeit hebben: anders vliegt de fabriek
alsnog de lucht in. De huidige onzeker-
heid is dan ook ongemakkelijk voor een
chemische gigant als het Duitse BASF,
waar in 1921 bij een ontploffing nog vijf-
honderd mensen omkwamen. Beune
voerde zijn promotieonderzoek uit in 
opdracht van dit bedrijf. “Bij BASF is 
gelukkig al zestig jaar niets meer gebeurd,
maar het is de vraag hoe lang dat nog
goed gaat als de capaciteitsgrenzen steeds
verder worden opgerekt. “
De onderzoeksgroep Procestechnologie
onder leiding van prof.dr.ir. Bert
Brouwers (TU/e-faculteit Werktuigbouw-
kunde) werkt al jaren samen met de afde-
ling veiligheidstechniek van BASF, waar
alleen al bij de vestiging in Ludwigshafen
bij Mannheim aan de Rijn meer dan der-
tigduizend mensen werken. “BASF is 
eigenlijk alleen bekend van de cassette-
bandjes, maar het is de grootste produ-
cent van chemische grondstoffen ter

wereld. Ludwigshafen
is ook de grootste
agglomeratie van
chemie-fabrieken in
Europa en BASF 
gebruikt op het terrein
naar schatting vijf-
honderd veiligheids-
kleppen geschikt voor
een druk boven drie-
honderd bar.” De
chemiereus maakt
dan ook zijn eigen 

veiligheidskleppen, waarvoor een speciale
smederij is ingericht.
“Pas als je een veiligheidsklep test onder
reële omstandigheden, weet je zeker of
hij ook echt werkt”, zegt Beune, “maar
proeven onder reële omstandigheden
voer je niet zo gemakkelijk uit; zeker niet

Veilig stoom afblazen

Vloeibare zouten 

zijn ideale ‘designer

solvents’

‘Het is alsof je

naast een

straalmotor

staat’
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Onderzoek in het kort
Geheugenmanipulatie met laserlicht
FFrruuiittvvlliieeggjjeess  kkuunn  jjee  vvaallssee  hheerriinnnneerriinnggeenn  iinnpprreenntteenn  mmeett  eeeenn  llaasseerr..  DDaatt  rraappppoorrtteerreenn  oonnddeerr--
zzooeekkeerrss  oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  GGeerroo  MMiieesseennbbööcckk  uuiitt  OOxxffoorrdd  iinn  hheett  vvaakkbbllaadd  CCeellll..  DDee  ffrruuiittvvlliieeggjjeess
wweerrddeenn  bblloooottggeesstteelldd  aaaann  ddee  ggeeuurr  vvaann  eeeenn  bbeeppaaaalldd  ggaass  tteerrwwiijjll  zzee  wweerrddeenn  bbeesscchheenneenn  mmeett  
llaasseerrlliicchhtt..  DDiitt  lliicchhtt  ssttiimmuulleeeerrddee  ddee  aaaannmmaaaakk  iinn  hheett  vvlliieeggeennbbrreeiinn  vvaann  ddooppaammiinnee,,  eeeenn  ssttooff  ddiiee
ddee  vvlliieeggjjeess  nnoorrmmaaaall  aaaannmmaakkeenn  bbiijj  nneeggaattiieevvee  eerrvvaarriinnggeenn..  NNaa  ddee  bbeehhaannddeelliinngg  vveerrmmeeddeenn  ddee
ffrruuiittvvlliieeggjjeess  ddiiee  ssppeecciiffiieekkee  ggeeuurr,,  tteerrwwiijjll  zzee  ffeeiitteelliijjkk  ggeeeenn  sslleecchhttee  eerrvvaarriinngg  hhaaddddeenn  ooppggeeddaaaann..
TTooeenn  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  ddee  vvlliieeggjjeess  ooppeennssnneeddeenn  oomm  hhuunn  hheerrsseenneenn  ttee  oonnddeerrzzooeekkeenn,,  bblleeeekk  ddaatt
ddee  vvaallssee  hheerriinnnneerriinngg  wwaass  vvaassttggeelleeggdd  iinn  nniieett  mmeeeerr  ddaann  ttwwaaaallff  hheerrsseenncceelllleenn..  DDaatt  iiss  vveerrrraass--
sseenndd,,  aaaannggeezziieenn  hheett  lleeeerrpprroocceess  vvaann  ffrruuiittvvlliieeggjjeess  ooggeennsscchhiijjnnlliijjkk  bbeehhoooorrlliijjkk  ccoommpplleexx  iiss..  HHeett
oonnddeerrzzooeekk  lleevveerrtt  vvoollggeennss  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  iinntteerreessssaannttee  iinnzziicchhtteenn  oopp  oovveerr  hhooee  hheerriinnnnee--
rriinnggeenn  wwoorrddeenn  ooppggeessllaaggeenn  iinn  ddee  hheerrsseenneenn,,  ooookk  bbiijj  mmeennsseenn..  WWee  hhooeevveenn  oovveerriiggeennss  nniieett  bbaanngg
ttee  zziijjnn  ddaatt  iieemmaanndd  oonnss  ssttiieekkeemm  vvaann  eeeenn  aaffssttaannddjjee  mmeett  eeeenn  llaasseerr  vvoooorrzziieett  vvaann  vvaallssee  hheerriinnnnee--
rriinnggeenn::  ddee  ffrruuiittvvlliieeggjjeess  wwaarreenn  ggeenneettiisscchh  ssppeecciiaaaall  ‘‘oonnttwwoorrppeenn’’  zzooddaatt  zzee  ggeevvooeelliigg  wwaarreenn  vvoooorr
hheett  llaasseerrlliicchhtt..  ((TTJJ))

Belang celtypes genetische studies onderschat
BBiijj  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddee  iinnvvllooeedd  vvaann  vvaarriiaattiieess  iinn  hheett  DDNNAA  mmaaaakktt  hheett  vveeeell  uuiitt  nnaaaarr  wweellkk  ttyyppee  cceell
jjee  pprreecciieess  kkiijjkktt..  DDiiee  ccoonncclluussiiee  vvoollggtt  uuiitt  hheett  oonnddeerrzzooeekk  vvaann  ddee  GGrroonniinnggssee  pprroommoovveennddaa  AAlliiccee
GGeerrrriittss..  ZZiijj  bbeessttuuuurrddee  ddee  eeffffeecctteenn  vvaann  vvaarriiaattiieess  iinn  hheett  DDNNAA  iinn  vviieerr  vveerrsscchhiilllleennddee  ttyyppeess  bbllooeedd--
cceelllleenn::  rrooddee  cceelllleenn,,  wwiittttee  cceelllleenn,,  ssttaammcceelllleenn  eenn  cceelllleenn  ddiiee  nnoogg  ggeeeenn  kkeeuuzzee  hhaaddddeenn  ggeemmaaaakktt
ttuusssseenn  rroooodd  eenn  wwiitt..  HHooeewweell  ssoommmmiiggee  ssttuukkjjeess  DDNNAA  hheettzzeellffddee  eeffffeecctt  hhaaddddeenn  oopp  aallllee  vviieerr
cceellttyyppeess,,  bblleeeekk  ddaatt  hheett  mmeerreennddeeeell  vvaann  ddee  ssttuukkjjeess  DDNNAA  oopp  sslleecchhttss  éééénn,,  ttwweeee  ooff  ddrriiee  vvaann  ddee
ttyyppeess  bbllooeeddcceelllleenn  iinnvvllooeedd  hhaaddddeenn..
DDaatt  bbeetteekkeenntt  ddaatt  ddee  uuiittkkoommsstt  vvaann  ggeenneettiisscchhee  ssttuuddiieess,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  nnaaaarr  ddee  iinnvvllooeedd  vvaann  DDNNAA
oopp  zziieekktteess  aallss  lleeuukkeemmiiee,,  vveeeell  vvaakkeerr  ddaann  ggeeddaacchhtt  aaffhhaannggtt  vvaann  hheett  ttyyppee  cceell  ddaatt  iiss  ggeebbrruuiikktt
vvoooorr  hheett  oonnddeerrzzooeekk..  GGeerrrriittss  vveerrggeelleeeekk  ddee  iinnvvllooeedd  vvaann  ssttuukkjjeess  DDNNAA  oopp  ddee  bbllooeeddcceelllleenn  vvaann  
vviijjffeennttwwiinnttiigg  vveerrsscchhiilllleennddee  ssoooorrtteenn  mmuuiizzeenn,,  mmeett  eellkk  eeeenn  uunniieekkee  mmiixx  DDNNAA  vvaann  ttwweeee  zzeeeerr  
vveerrsscchhiilllleennddee  vvoooorroouuddeerrss..  ((TTJJ))

SStteell,,  jjee  bbeenntt  eeeenn  rreeuuss  vvaann  eeeenn  bbeeddrriijjff  eenn  jjee
kkeerrnnaaccttiivviitteeiitt  bbeesstteeeedd  jjee  uuiitt  aaaann  kklleeiinneerree  
bbeeddrriijjffjjeess..  VVoooorr  eeeenn  ggooeeddee  ssaammeennwweerrkkiinngg  iiss
hheett  bbeellaannggrriijjkk  oomm  vvaann  tteevvoorreenn  ggooeedd  dduuiiddeelliijjkk
ttee  mmaakkeenn  wwaatt  ddee  vveerrwwaacchhttiinnggeenn  vvaann  bbeeiiddee
kkaanntteenn  zziijjnn..  OOpp  ddaatt  ggeebbiieedd  kkaann  TTNNTT  PPaakkkkeett--
sseerrvviiccee  nnoogg  wweell  wwaatt  vveerrbbeetteerreenn,,  oonnttddeekkttee
EEeellkkee  SStteeggeehhuuiiss,,  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffss--
kkuunnddee..
““TTNNTT  PPaakkkkeettsseerrvviiccee  hheeeefftt  bbiijjnnaa  ggeeeenn  eeiiggeenn
cchhaauuffffeeuurr  mmeeeerr  iinn  ddiieennsstt””,,  vveerrtteelltt  SStteeggeehhuuiiss..
““HHeett  wweerrkktt  ssaammeenn  mmeett  aalllleerrlleeii  kklleeiinnee  bbeeddrriijjff--
jjeess  ddiiee  ddee  ppaakkkkeettjjeess  oovveerraall  bbeezzoorrggeenn..  MMiijjnn
vvrraaaaggsstteelllliinngg  wwaass  ooff  ddee  ssaammeennwweerrkkiinngg  ttuusssseenn
hheenn  eenn  TTNNTT  eeffffiicciiëënntteerr  kkaann  eenn  ooff  eerr  uuiitt  ddiiee  
ssaammeennwweerrkkiinngg  wweelllliicchhtt  nnoogg  mmeeeerr  ccoommmmeerr--
cciieeeell  ggeewwiinn  iiss  ttee  hhaalleenn..””  
SStteeggeehhuuiiss  sspprraakk  mmeett  ttwwiinnttiigg  vvaann  ddee  oonnggeevveeeerr
zzeevveennhhoonnddeerrdd  ppaarrttnneerrss  vvaann  TTNNTT  eenn  oonnttddeekkttee
ddaatt  vvoooorraall  iinn  ddee  oonnddeerrlliinnggee  ccoommmmuunniiccaattiiee  hheett
eeeenn  eenn  aannddeerr  kkaann  wwoorrddeenn  vveerrbbeetteerrdd..  ““TTNNTT  lleeggtt
vveeeell  oopp  aaaann  ddee  bbeeddrriijjvveenn  wwaaaarrmmeeee  hheett  ssaammeenn--
wweerrkktt..  ZZee  sstteelllleenn  hhooggee  kkwwaalliitteeiittsseeiisseenn  aaaann  ddee
ddiieennsstteenn  vvaann  hhuunn  ppaarrttnneerrss,,  aaaannggeezziieenn  zzee  eeeenn
oonnddeerrddeeeell  vvaann  hhuunn  bbaassiisspprroocceess  uuiittbbeesstteeddeenn..
AAlllleeeenn  bbeesstteeeeddtt  TTNNTT  nniieett  ggeennooeegg  aaaannddaacchhtt
aaaann  hheett  ttooeelliicchhtteenn  vvaann  ddiiee  eeiisseenn..  DDee  uuiittvvooeerr--
ddeerrss,,  oopp  hhuunn  bbeeuurrtt,,  ddooeenn  nniieett  hhuunn  bbeesstt  oomm  
bbeettrrookkkkeenn  ttee  wwoorrddeenn  bbiijj  hheett  pprroocceess..  ZZiijj  ddooeenn
ggrraaaagg  aalllleess  oopp  hhuunn  eeiiggeenn  mmaanniieerr..””  
DDaatt  kkaann  bbeetteerr,,  ddeennkktt  SStteeggeehhuuiiss..  ““VVoooorraall  aaaann

hheett  bbeeggiinn  vvaann  ddee  ssaammeennwweerrkkiinngg  kkuunnnneenn  
vveerrwwaacchhttiinnggeenn  nnaaaarr  eellkkaaaarr  ttooee  bbeetteerr  wwoorrddeenn
bbeesspprrookkeenn..  OOpp  ddiiee  mmaanniieerr  wwoorrddtt  dduuiiddeelliijjkk  ooff
ddiiee  vveerrwwaacchhttiinnggeenn  wweell  rreeëëeell  zziijjnn..  DDaatt  kkoosstt  
nnaattuuuurrlliijjkk  ttiijjdd,,  jjee  mmooeett  wweelllliicchhtt  eeeenn  hhaallff  uuuurr
llaannggeerr  oovveerrlleeggggeenn..  MMaaaarr  ddaann  vveerrlloooopptt  ddee  
ssaammeennwweerrkkiinngg  wweell  bbeetteerr  eenn  wwoorrddtt  ddeezzee
llaannggeerr  vvoooorrttggeezzeett  ddaann  nnuu  hheett  ggeevvaall  iiss..””  
DDee  ssaammeennwweerrkkiinngg  zzoouu  bboovveennddiieenn  kkuunnnneenn
wwoorrddeenn  uuiittggeebbrreeiidd  ttoott  hheett  vveerrzzaammeelleenn  eenn  
vveerrsspprreeiiddeenn  vvaann  bbrriieeffppoosstt..  OOpp  ddiitt  mmoommeenntt
ddooeett  TTNNTT  ddaatt  nnoogg  zzeellff..  ““NNuu  ggeebbrruuiikktt  TTNNTT  
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddrriiee  bbuussjjeess  oomm  ddee  ppoosstt  bbiinnnneenn
eeeenn  bbeeppaaaalldd  ggeebbiieedd  oopp  ttee  hhaalleenn..  DDaatt  zzoouu  ooookk
ddoooorr  éééénn  bbuussjjee  ggeeddaaaann  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..  DDaatt  iiss
mmiilliieeuuvvrriieennddeelliijjkkeerr  eenn  bbeessppaaaarrtt  ggeelldd..  BBeeiiddee
tthheemmaa’’ss  zziijjnn  ssppeeeerrppuunntteenn  vvaann  TTNNTT..””  
TTNNTT  iiss  eeeenn  bbeeddrriijjff  iinn  bbeewweeggiinngg..  EErr  iiss  mmeeeerr  
ccoonnccuurrrreennttiiee  ddaann  ooooiitt  eenn  hheett  oovveerrggrroottee  ddeeeell
vvaann  ddee  bbrriieeffppoosstt  zzaall  ddee  kkoommeennddee  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr
wwoorrddeenn  vveerrvvaannggeenn  ddoooorr  eelleekkttrroonniisscchhee  ppoosstt..
““DDee  ppaakkkkeettsseerrvviiccee  nneeeemmtt  jjuuiisstt  ttooee,,  oommddaatt
mmeennsseenn  sstteeeeddss  mmeeeerr  vviiaa  iinntteerrnneett  bbeesstteelllleenn””,,
vveerrtteelltt  SStteeggeehhuuiiss..  ““DDaatt  zziijjnn  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn
wwaaaarr  TTNNTT  nnuu  hheeeell  eerrgg  oopp  iinnssppeeeelltt..  JJuuiisstt  ddaaaarr--
oomm  wwaass  hheett  iinntteerreessssaanntt  oomm  eerr  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr
ttee  ddooeenn..””  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

gaat dat prima, maar als je met enzymen
of zelfs hele cellen werkt, loop je wel het
risico dat deze door de oplosmiddelen
worden aangetast. Vloeibare zouten
kunnen in dat geval wellicht een goed 
alternatief vormen. 

Bäuerlein: “Er zijn ook vloeibare zouten
die niet met water mengen; dat betekent
dat je een twee-fasensysteem kunt
maken, waarbij de biologische reactie
plaatsvindt in het water, terwijl de hulp-
stoffen en reactieproducten worden uit-
gewisseld tussen het water en de ionische
vloeistof. Het is gebleken dat enzymen
ook in de buurt van de ionische vloeistof
werkzaam blijven. Maar we hebben het
hier wel over heel ingewikkelde systemen,
waarin alles met alles samenhangt.”
Nog een stapje ingewikkelder is het
maken van zogeheten chirale stoffen,
bekend van de links- en rechtsdraaiende
yoghurt. Veel biologische stoffen zijn
alleen werkzaam als ze de juiste chira-
liteit hebben, als ze bijvoorbeeld rechts-
draaiend zijn. Bäuerlein maakte een
ionisch oplosmiddel waarin die chira-
liteit besloten ligt, zodat de reactiepro-
ducten automatisch de juiste draairich-
ting hebben. “We weten nu dat het
principe werkt, maar we zijn nog niet
zover dat we producten met een honderd
procent zuivere chiraliteit kunnen maken.
Je moet eerder denken aan verhouding-
en als tachtig-twintig of zeventig-dertig.”

Omdat ze niet verdampen en daardoor
geschikt zijn voor hergebruik, worden
vloeibare zouten vaak gezien als ‘groene’,
milieuvriendelijke oplosmiddelen.
Bäuerlein vindt dat een beetje kort door
de bocht: “Er zijn gewoon heel veel
soorten ionische vloeistoffen, waaronder
ook heel giftige, die absoluut niet in het
milieu terecht moeten komen. Zoals met
alle chemicaliën moet je ze niet zomaar
weggooien. Maar een deel van de ioni-
sche vloeistoffen is zeker groener dan de
conventionele oplosmiddelen. En in
mijn nieuwe werk voor waterbedrijf
KWR wil ik vloeibare zouten gebruiken
om drinkwater te ontdoen van medicijn-
resten.” Dat kun je in ieder geval een
groene toepassing noemen. (TJ)/.

als je het hebt over een druk van zesen-
dertighonderd bar.” Om een idee te
krijgen van de krachten die bij deze
extreme druk spelen: een bar komt
overeen met een kilo per vierkante cen-
timeter, wat betekent dat op de kleinste
kleppen (met een buisdoorsnede van een
centimeter) een kracht van een paar ton
komt te staan. “En dat 
op zo’n dun buisje!” 
De klep wordt met
zeer stijve veren op
zijn plek gehouden
en de afdichting van
de kleppen gebeurt
met staal op staal,
vertelt Beune. “Bij
deze extreme druk-
ken voldoen de 
gebruikelijke
rubberen ringen niet.
In plaats daarvan
gebruik je hoog-
waardig staal met een
uitzonderlijk vlak oppervlak, dat met de
hand tot op minder dan een micrometer
nauwkeurig wordt geslepen.” Veel van de
kleppen komen -gelukkig- nooit in actie,
maar gaan ze in een noodsituatie toch
open, dan vervormt het staal door de 
ontsnappende gas- of vloeistofstroom
zodanig dat ze opnieuw moeten worden
gemaakt.
In kleine testvaten is relatief eenvoudig
een zeer hoge druk te bereiken, maar een
klein vat loopt volgens Beune te snel leeg
om te kunnen meten wat er nu precies
gebeurt. Daarom mocht hij van BASF 
gebruikmaken van een tweetal reactor-
vaten van elf meter lang, waarin ooit het
chroomdioxide voor de cassettebandjes
werd gemaakt en die met de komst van
het digitale tijdperk overbodig waren 
geworden.
Beune vulde de reactorvaten onder hoge
druk afwisselend met water en stikstofgas
en vergeleek de manier waarop de veilig-
heidskleppen openden en hoe het water
en gas vrijkwamen met computerbereke-

ningen. “Het openen van de klep gaat
gepaard met een gigantisch lawaai”,
vertelt de promovendus. Hij droeg een
koptelefoon over zijn oordoppen heen om
het geluid een beetje draaglijk te maken.
Het ontsnappende gas giert met een
gigantische snelheid door de klepopening
en in het water ontstaan gasbellen die

met een enorme klap
imploderen. “Het is
alsof je naast een
straalmotor staat. Per
seconde komt er
veertig liter water uit
het vat; normale stro-
mingsmeters kunnen
dat niet aan.” 
Daarom ving Beune
de waterstraal op in
een grote bak, die hij
op een weegschaal
plaatste. Met wat
slimme foefjes om het
effect van de 

turbulentie te omzeilen, leek dat goed te
werken. “Maar zo’n systeem moet je nog
wel ijken. Uiteindelijk hebben we de
brandweer ingeschakeld. Die kond
voldoende watercapaciteit leveren onder
lage druk, zodat we een conventionele
stroommeter konden gebruiken om mijn
meetapparaat te ijken.” 
Onder Beunes leiding verrees in Ludwigs-
hafen een volwaardige meetfaciliteit die
uiteindelijk zal worden gebruikt om
kleppen te certificeren. De voorlopige 
resultaten zijn geen reden voor ongerust-
heid, zegt hij: “Het blijkt dat je de vereen-
voudigde stromingsmodellen voor
drukken tot zeshonderd bar redelijk kunt
extrapoleren en de modellen geven ook
meer inzicht in het openingsgedrag van
de veiligheidsklep. Daarmee brengt mijn
onderzoek de veiligheidstechniek voor
hoge druk op een hoger niveau.” (TJ)/.
Foto: Bart van Overbeeke

Op de kleinste

kleppen staat

al een kracht

van een paar

ton

Een artistieke voorstelling van een vloeibaar zout
siert de cover van Bäuerleins proefschrift.
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De verbeelding
Schetsboekjes met een harde kaft en
kekke laptops. Het lijkt zo’n beetje de
standaarduitrusting van de gemiddelde
student Industrial Design (ID). Maar niet
alleen met dit soort gereedschap onder-
scheidt ID zich van de rest. De eigen-
zinnige faculteit biedt geen vast pro-
gramma of colleges. Laat staan cijfers
voor tentamens. Daarvoor in de plaats
zijn er beoordelingen, eens per half jaar,
van de leeractiviteiten die studenten
moeten uitvoeren.
Er is weloverwogen gekozen voor deze 
gedachte, voor deze opleidingsstructuur.
Vanaf de oprichting in 2001 is de faculteit
een ambitieuze weg ingeslagen. Er zijn
tien competentiegebieden waarin studen-
ten zich moeten bekwamen. Om er
enkele te noemen: ideeën en concepten,
integratie van technologie, multidiscipli-
nair werken in een team, (interactieve)
vorm en zintuigen, business-processen
en focus op de gebruikers van producten. 
“In vergelijking met Industrieel Ontwer-
pen in Twente en Delft ligt in Eindhoven
de focus meer op intelligente systemen,
producten en gerelateerde services”, zegt
dr.ir. Caroline Hummels. De opleidings-
directeur tekent vluchtig een paar cirkels
in haar schetsboek terwijl ze vertelt.
“Industrial Design aan de TU/e kent drie
paradigma’s: Design, Human Sciences en
Engineering. We proberen onze studen-
ten precies in het midden te zetten,
precies daar waar deze gebieden elkaar
overlappen. We creëren een nieuwe groep
ontwerpers die vanuit diverse invals-
hoeken en expertises kunnen denken,

ontwikkelen en bouwen. Dit is heel
nieuw. Ook voor ons als medewerkers,
omdat de meesten van ons maar thuis
zijn in één of twee van de paradigma’s.
Maar als je in het midden kunt uitkomen,
is dat uniek in de wereld.” Lachend: “Die
mix van leeractiviteiten, maar ook de
manier van denken, botst natuurlijk af en
toe. Maar we lopen voorop, zowel door de
manier hoe de studenten zich ontwikke-
len als door onze opleiding.”

ID loopt absoluut niet voor de muziek uit,
beweert ze. Dat afgestudeerden over een
boel innovatieve kennis en vaardigheden
beschikken die door bedrijven en
opdrachtgevers niet op waarde worden
geschat, is zeker niet het geval. “De
industrie zit juist te springen om
deze nieuwe soort ontwerpers.
Het zijn ‘integrators’ met een
andere manier van denken.
Ingenieurs die een doorbraak
veroorzaken. Ze ontwerpen
niet alleen
mooie
dingen,
maar staan
ook met
beide voeten
op de grond.
Ze kunnen namelijk zelf iets
vervaardigen, theoretisch inbed-
den en hebben oog voor maatschappelijke
relevantie. Natuurlijk heeft iedereen last
van de economische crisis, maar toch
blijven gerenommeerde bedrijven bij ons
aankloppen voor opdrachten. Voorwaarde

is wel dat de scoop breed genoeg is om 
innovatief te kunnen zijn. De studenten
doen projecten in samenwerking met
onder andere Adidas, Bang & Olufsen en
Microsoft. Er draait nu bijvoorbeeld een
project in samenwerking met Van
Gansewinkel Groep, Brabantia en de 
gemeente Eindhoven. Thema is: er is
geen afval, alleen grondstoffen. Daarbij
moet je inspelen op het gedrag van de
mensen. Onze studenten proberen nu via
hun ontwerpen op een nieuwe manier
naar afvalverwerking te kijken.”
Deze no-nonsense opdrachten worden
uitgevoerd door studenten uit verschil-
lende studiejaren. Ze werken in kleine

groepjes van vier
mensen samen. “Ze

leren door te doen
en vergroten tege-

lijkertijd hun
theoretische

kennis”,
aldus
Hummels.

De theorie,
of misschien

beter gezegd de
filosofie, van ontwerpen schuift voort-

durend op doordat de technologie steeds
meer mogelijk maakt. Hoe wil je met 
toekomstige techniek omgaan? Wat voor
normen en waarden moeten daar in

zitten? Waartoe, waarheen en waarvoor?
Dat soort vragen moeten de hedendaagse
ontwerpers zich voortdurend stellen.
“Onze studenten spelen daarin een grote
rol. Zij kunnen richting geven aan de
toekomst. De industrie herkent dat en
heeft daarom veel belangstelling voor
onze afgestudeerden.”

Eigenzinnig en een tikkeltje eigenwijs,
maar ook verfrissend, verrassend
en bovenal innovatief. Dat zijn

wellicht de karaktereigenschappen
waaraan studenten van Industrial Design
zich graag spiegelen. En waarvan de
faculteit verwacht dat ze bijdragen aan de
juiste attitude van de ontwerpers van de
toekomst.
Om die visie uit te dragen, is gekozen
voor een tentoonstelling tijdens de Dutch
Design Week. De expo heet simpel 
‘ID ’09’ en toont werk van master- en

Friendly Vending / Guus Baggermans
HHeett  bbeeggoonn  aalllleemmaaaall  mmeett  ddiiee  rroottaauuttoommaaaatt,,
bbeenneeddeenn  bbiijj  ddee  uuiittggaanngg  vvaann  hheett  HHooooffdd--
ggeebboouuww..  OOmm  ggeekk  vvaann  ttee  wwoorrddeenn..  EEeenn  hhoooopp
rraarree  ggeelluuiiddeenn,,  bblliikkjjeess  eenn  ssnnooeepp  kklleetttteerrddeenn
oopp  ddee  ggrroonndd  eenn  ggrreettiiggee  hhaannddeenn  wweerrddeenn  ooppeenn--
ggeehhaaaalldd..  GGuuuuss  BBaaggggeerrmmaannss  ddaacchhtt  eerr  hheett
zziijjnnee  vvaann..  ““EEeenn  ssiimmppeellee  aannaallyyssee  lleeeerrddee  ddaatt
hheett  ccooggnniittiieeff  eeeenn  hheeeell  zzwwaaaarr  aappppaarraaaatt  wwaass..
EErr  wwaarreenn  zzeevveenn  ssttaappppeenn  nnooddiigg  oomm  iieettss  ttee
kkooppeenn..  MMeett  mmiijjnn  FFrriieennddllyy  VVeennddiinngg  hheebb  iikk  ddaatt
tteerruuggggeebbrraacchhtt  ttoott  éééénn  ssiimmppeellee  hhaannddeelliinngg..””
MMeett  eeeenn  aarrmmzzwwaaaaii  pprreesseenntteeeerrtt  hhiijj  zziijjnn  ‘‘ffrriiss--
ddrraannkkaauuttoommaaaatt’’..  DDee  bblliikkjjeess  rreeaaggeerreenn  ddiirreecctt
eenn  ddrraaaaiieenn  mmeeee  iinn  ddee  rriicchhttiinngg  vvaann  ddee  aarrmm..  ZZee
lliijjkkeenn  aallss  kklleeiinnee,,  ttrroouuwwee  hhoonnddjjeess  hhuunn  mmeeeess--
tteerr  ttee  vvoollggeenn..  MMaaaarr  sscchhiijjnn  bbeeddrriieeggtt..  OOnnddeerriinn
hheett  aappppaarraaaatt  zziitttteenn  eeeenn  ggeelluuiidd--  eenn  bbeeeelldd--
sseennssoorr  ddiiee  ddee  ppllaattffoorrmmss  aaaannssttuuuurrtt  wwaaaarroopp
ddee  bblliikkjjeess  ssttaaaann..  HHiieerrddoooorr  sscchhuuiivveenn  ddee
bblliikkjjeess  oommhhoooogg  aallss  iieemmaanndd  nnaaddeerrtt,,  aallssooff  zzee
ssmmeekkeenn::  ddrriinnkk  mmiijj!!  BBaaggggeerrmmaannss::  ““ZZooaallss  eeeenn
oobbeerr  ddiiee  vvrriieennddeelliijjkk  ddrraannkkjjeess  aaaannbbiieeddtt,,  ddooeett
ooookk  ddeezzee  mmaacchhiinnee  ddaatt..  EErr  iiss  eeeenn  ssoooorrtt
eeeerrlliijjkkhheeiidd  ddoooorr  ddee  hheellee  ttrraannssaaccttiiee..  JJee  zziieett
mmeetteeeenn  hheett  pprroodduucctt  eenn  hheett  ggeebbeeuurrtt  lleeuukkeerr
ddaann  bbiijj  ddee  bbeessttaaaannddee  aauuttoommaatteenn..””

WWiiee  eeeennmmaaaall  ttoott  ddee  kkoooopp  oovveerrggaaaatt,,  dduuwwtt
eeeenn  mmuunnttjjee  iinn  ddee  gglleeuuff  wwaaaarrnnaa  ddee  ggllaazzeenn
kkookkeerr  ddiiee  hheett  bblliikkjjee  ggeevvaannggeenn  hhoouuddtt,,  oopp  
iinnggeenniieeuuzzee  wwiijjzzee  ooppeennddrraaaaiitt..  DDee  aaffsstteelllliinngg
iiss  dduussddaanniigg  ddaatt  hheett  aappppaarraaaatt  eeeenn  ppootteennttiiëëllee
kkllaanntt  oopp  oonnggeevveeeerr  zzeess  mmeetteerr  aaffssttaanndd
hheerrkkeenntt..  WWiiee  ddoooorr  eeeenn  ggaanngg  ooff  kkaannttiinnee
lloooopptt,,  kkaann  dduuss  rreekkeenneenn  oopp  ddee  aaaannddaacchhtt  vvaann
FFrriieennddllyy  VVeennddiinngg..  
BBaaggggeerrmmaannss  iiss  bbiijj  hheett  bbeeddeennkkeenn  vvaann  hheett
ccoonncceepptt  nniieett  zzoozzeeeerr  uuiittggeeggaaaann  vvaann  eesstthhee--
ttiieekk..  ““DDaatt  zzoouu  ffllaauuww  zziijjnn,,  oommddaatt  ddee  bbeessttaaaann--
ddee  aauuttoommaatteenn  wwaatt  ddaatt  bbeettrreefftt  wweeiinniigg  ttee
bbiieeddeenn  hheebbbbeenn..  EEeenn  mmooooiiee  vvoorrmmggeevviinngg  zzoouu
bboovveennddiieenn  aafflleeiiddeenn  vvaann  wwaaaarr  hheett  wweerrkkeelliijjkk
oomm  ggaaaatt::  hheett  ggeebbrruuiikkssggeemmaakk..””
OOpp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  kkllaannttvvrriieennddeelliijjkkee  aappppaarraa--
tteenn  iiss  vvoollggeennss  hheemm  nnoogg  ggeennooeegg  ttee  ddooeenn..
BBaaggggeerrmmaannss  iiss  vvoooorrssttaannddeerr  vvaann  eeeenn  ooppeenn
aaaannppaakk..  HHiijj  ggooooiitt  zziijjnn  iiddeeeeëënn  oopp  iinntteerrnneett,,
mmeett  ddee  FFrriieennddllyy  VVeennddiinngg  aallss  kkrroooonn  oopp  zziijjnn
ppoorrttffoolliioo..  ““AAllss  iikk  ooooiitt  bbiijj  eeeenn  ffrriissddrraannkkeenn--
ffaabbrriikkaanntt  zzoouu  ssoolllliicciitteerreenn,,  kkaann  iikk  mmiijjnn  wweerrkk
ddiirreecctt  llaatteenn  zziieenn..  HHooeeff  iikk  aalllleeeenn  nnoogg  mmaaaarr  ttee
vvrraaggeenn  ooff  zzee  nnoogg  iieettss  aannddeerrss  nnooddiigg
hheebbbbeenn..””

Move | Learn | Explore / Saskia Bakker
““BBiijj  hheett  ooppsstteelllleenn  vvaann  mmiijjnn  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt
bbeenn  iikk  iinn  eeeerrssttee  iinnssttaannttiiee  uuiittggeeggaaaann  vvaann  mmiijjnn
iinntteerreessssee  iinn  oonnddeerrwwiijjss..  IIkk  ddeennkk  ddaatt  eerr  vveeeell
mmooggeelliijjkkhheeddeenn  zziijjnn  oomm  oonnddeerrwwiijjss  ttee  oonnddeerr--
sstteeuunneenn  ddoooorr  mmiiddddeell  vvaann  tteecchhnnoollooggiiee  eenn  ddaatt
mmeett  nnaammee  iinn  ccoommbbiinnaattiiee  mmeett  ffyyssiieekkee  oonntt--
wweerrppeenn..  MMoommeenntteeeell  wwoorrddtt  ddiitt  nnoogg  mmaaaarr
wweeiinniigg  ttooeeggeeppaasstt..  IIkk  vviinndd  ooookk  ddee  ppssyycchhoolloo--
ggiisscchhee  kkaanntt  eerrgg  iinntteerreessssaanntt..  HHooee  wweerrkktt  hheett
vveerrggaarreenn  vvaann  kkeennnniiss  eenn  vvaaaarrddiigghheeddeenn??  HHooee
kkuunnnneenn  kkiinnddeerreenn  hheett  bbeessttee  lleerreenn??  VVaannuuiitt
ddeezzee  iinntteerreessssee  hheebb  iikk  hheett  pprroojjeecctt  ‘‘MMoovvee  ||
LLeeaarrnn  ||  EExxpplloorree’’  ooppggeesstteelldd..””    
KKiinnddeerreenn  aassssoocciiëërreenn  ddee  bbeeggrriippppeenn  hhoooogg  eenn
llaaaagg  mmeeeessttaall  mmeett  ccoonnccrreettee  ddiinnggeenn  iinn  eeeenn
rruuiimmttee..  MMaaaarr  hhoooogg  eenn  llaaaagg  zziijjnn  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
ooookk  vvaann  ttooeeppaassssiinngg  oopp  mmuuzziieekk..  ““OOmm  zzee  ddaatt
ttee  lleerreenn,,  hheebb  iikk  oobbjjeecctteenn  ggeemmaaaakktt  wwaaaarrmmeeee
zzee  ddaatt  ssppeelleennddeerrwwiijjss  lleerreenn..  BBeewweeggiinngg  eenn  
eexxpplloorraattiiee  zziijjnn  nnaammeelliijjkk  eerrgg  bbeellaannggrriijjkk  iinn  ddee
oonnttwwiikkkkeelliinngg..  MMiijjnn  pprroojjeecctt  ‘‘MMoovvee  ||  LLeeaarrnn  ||
EExxpplloorree’’  iiss  ggeerriicchhtt  oopp  kkiinnddeerreenn  vvaann  zzeevveenn  ttoott
nneeggeenn  jjaaaarr..  ZZee  kkooppppeelleenn  ssppeecciiffiieekkee  bbeewwee--
ggiinnggeenn  aaaann  ddee  mmuuzziikkaallee  ccoonncceepptteenn  ttoooonn--

hhooooggttee,,  vvoolluummee  eenn  tteemmppoo..  DDoooorr  éééénn  vvaann  ddee
oobbjjeecctteenn  ttee  ddrraaaaiieenn,,  vveerraannddeerrtt  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd
ddee  ttoooonnhhooooggttee  vvaann  ddee  mmuuzziieekk..  DDoooorr  iinn  eeeenn
aannddeerr  oobbjjeecctt  ttee  kknniijjppeenn,,  wwoorrddtt  ddee  mmuuzziieekk
hhaarrddeerr..  KKiinnddeerreenn  lleerreenn  zzoo  aabbssttrraaccttee  ddiinnggeenn
ttee  bbeeggrriijjppeenn  iinn  tteerrmmeenn  vvaann  ccoonnccrreettee  bbeewwee--
ggiinnggeenn..  ZZee  kkuunnnneenn  hhiieerrddoooorr  bbeekkeennddee  bbeewwee--
ggiinnggeenn  ggeebbrruuiikkeenn  oomm  ttee  rreeddeenneerreenn  oovveerr  
bbeeggrriippppeenn  aallss  ttoooonnhhooooggttee,,  vvoolluummee  eenn
tteemmppoo..””
DDee  rreessuullttaatteenn  vvaann  ddiitt  pprroojjeecctt  zziijjnn  vvoooorrnnaammee--
lliijjkk  iinntteerreessssaanntt  vvoooorr  oonnddeerrzzooeekk  oopp  hheett  ggeebbiieedd
vvaann  iinntteerraaccttiieevvee  ssyysstteemmeenn  vvoooorr  kkiinnddeerreenn..
““IIkk  hheebb  eeeenn  ddeeeell  vvaann  hheett  pprroojjeecctt  ggeepprreesseenn--
tteeeerrdd  oopp  ddee  IInntteerrnnaattiioonnaall  CCoonnffeerreennccee  oonn
IInntteerraaccttiioonn  DDeessiiggnn  aanndd  CChhiillddrreenn  iinn  CCoommoo,,
IIttaalliiëë..  PPaassggeelleeddeenn  hheebb  iikk  eeeenn  ttwweeeeddee  ppuubbllii--
ccaattiiee  oovveerr  ddiitt  oonnddeerrwweerrpp  iinnggeessttuuuurrdd  nnaaaarr
eeeenn  jjoouurrnnaall..  EEnn  mmiijjnn  ssccrriippttiiee  iiss  nnaammeennss  ddee
TTUU//ee  iinnggeessttuuuurrdd  vvoooorr  ddee  GGeerrrriitt  vvaann  ddeerr  VVeeee--
pprriijjss..  DDaatt  iiss  eeeenn  pprriijjss  vvoooorr  ddee  bbeessttee  ssccrriippttiiee
oopp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  hhuummaann--ccoommppuutteerr  iinntteerr--
aaccttiioonn..  VVaann  ddee  aacchhttttiieenn  iinnzzeennddiinnggeenn  bbeenn  iikk,,
ssaammeenn  mmeett  ttwweeee  aannddeerreenn,,  ggeennoommiinneeeerrdd..””

ID ‘09/Frits v
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Ingenieuze apparaten, hebbe

ontwerpen. Het is allemaal te zie

verrassende tentoonstelling ID

faculteit Industrial Design tonen

hun frisse werk in het Hoofdgebo

laten zien wat ze in huis heeft
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g aan de macht

Fear Inducer / Jurgen Westerhoff
““DDiitt  pprroojjeecctt  ssttaarrttttee  mmeett  eeeenn  zzooeekkttoocchhtt  nnaaaarr
eeeenn  iinntteerreessssaannttee  ddooeellggrrooeepp  vvoooorr  wwiiee  eeeenn
nniieeuuww  pprroodduucctt  ddee  ddaaggeelliijjkkssee  bbeelleevviinnggss--
wweerreelldd  zzoouu  kkuunnnneenn  vveerraannddeerreenn..  GGeeccoommbbii--
nneeeerrdd  mmeett  mmiijjnn  ppeerrssoooonnlliijjkkee  iinntteerreessssee  iinn
‘‘mmiixxeedd  rreeaalliittyy’’  bblleeeekk  ddee  ggrrooeepp  vvaann  hhoorrrroorr--
ffiillmmvveerrssllaaaaffddeenn  ppeerrffeecctt..””  

AAaann  hheett  wwoooorrdd  iiss  JJuurrggeenn  WWeesstteerrhhooffff  ddiiee  ddee
FFeeaarr  IInndduucceerr  bbeeddaacchhtt::  eeeenn  mmoobbiieell  aappppaarraaaatt
ddaatt  ssppaannnneennddee  ggeelluuiiddeenn  llaaaatt  hhoorreenn..  DDee
‘‘tthhrriillll’’  bbeeggiinntt  iinn  ffeeiittee  aall  mmeett  hheett  ooppzzeetttteenn  vvaann
ddee  FFeeaarr  IInndduucceerr..  DDee  nneekkbbaanndd  sslluuiitt  ssttrraakk  aaaann
eenn  zzoorrggtt  eerrvvoooorr  ddaatt  jjee  nniieett  ggeemmaakkkkeelliijjkk  oomm  jjee
hheeeenn  kkuunntt  kkiijjkkeenn..  VVeerrvvoollggeennss  sstteeeekk  jjee  jjee
vviinnggeerrss  iinn  ddee  eelleekkttrrooddeess  eenn  iiss  jjee  lliicchhaaaamm  oopp
hheett  ssyysstteeeemm  aaaannggeessllootteenn..  DDee  eelleekkttrrooddeess
mmeetteenn  hheett  zzwweeeett  oopp  jjee  lliijjff..  HHooee  mmeeeerr  aannggsstt,,
hhooee  mmeeeerr  zzwweeeett..  ““DDee  ggeebbrruuiikkeerr  iiss  iinn  ffeeiittee  ddee
sseennssoorr  vvaann  hheett  ssyysstteeeemm  eenn  bbeeppaaaalltt  ddoooorr  zziijjnn
rreeaaccttiieess  wweellkkee  ggeelluuiiddsseeffffeecctteenn  wwoorrddeenn  
aaffggeessppeeeelldd..  HHeett  eeffffeecctt  iiss  hheett  ggrroooottsstt  iinn  hheett
ddoonnkkeerr  iinn  eeeenn  ssppaannnneennddee  oommggeevviinngg..””  
WWeesstteerrhhooffff  kkooooss  bbeewwuusstt  vvoooorr  aauuddiioo  eenn  nniieett
vvoooorr  vviirrttuueellee  bbeeeellddeenn..  ““HHeett  ggeehhoooorr  iiss  eeeenn

eennoorrmm  sstteerrkk  zziinnttuuiigg..  GGeelluuiidd  zziitt  ddiicchhtt  oopp
eemmoottiieess..  VViirrttuueellee  bbeeeellddeenn  ddiiee  jjee  ddoooorr  eeeenn
ssppeecciiaallee  bbrriill  bbeekkiijjkktt,,  zziijjnn  dduuiiddeelliijjkkeerr  vvaann  ddee
eecchhttee  wweerreelldd  ttee  oonnddeerrsscchheeiiddeenn..  ZZee  sslluuiitteenn  eerr
nniieett  nnaaaaddllooooss  oopp  aaaann..  GGeelluuiidd  iiss  iinn  ddaatt
ooppzziicchhtt  vveeeell  rreeaalliissttiisscchheerr..””
WWiiee  rroonnddlloooopptt  mmeett  ddee  FFeeaarr  IInndduucceerr,,  wweeeett  oopp
eeeenn  ggeeggeevveenn  mmoommeenntt  nniieett  mmeeeerr  wwaatt  eecchhtt  ooff
ggeessiimmuulleeeerrdd  iiss..  ““HHeett  wweerrkktt  ddeessoorriiëënntteerreenndd
eenn  iiss  aannggssttaaaannjjaaggeenndd””,,  gglluunnddeerrtt  WWeesstteerr--
hhooffff..  ““DDee  eecchhttee  hhoorrrroorr--ddiieehhaarrddss  wwaarreenn  nnooggaall
sscceeppttiisscchh..  MMaaaarr  ttooeenn  zzee  hheemm  hhaaddddeenn  ggeepprroo--
bbeeeerrdd,,  wwaarreenn  zzee  hheeeell  eenntthhoouussiiaasstt..””  

OOnnddaannkkss  hheett  ccoonncceeppttuueellee  kkaarraakktteerr  vvaann  hheett
pprroojjeecctt,,  wwaarreenn  eerr  vvoooorr  WWeesstteerrhhooffff  zzeekkeerr  ooookk
eelleemmeenntteenn  iinntteerreessssaanntt  vvoooorr  ddee  wweetteennsscchhaapp--
ppeelliijjkkee  wweerreelldd..  ““IIkk  hheebb  ddaaaarroomm  eeeenn  ppaappeerr
ggeeppuubblliicceeeerrdd  eenn  ddiiee  ttiijjddeennss  ddee  IInntteerrnnaattiioonnaall
CCoonnffeerreennccee  oonn  EEnntteerrttaaiinnmmeenntt  CCoommppuuttiinngg  iinn
22000088  iinn  PPiittttssbbuurrgghh  mmooggeenn  pprreesseenntteerreenn..  IIkk
hheebb  vveerrddeerr  ggeeeenn  ccoommmmeerrcciiëëllee  ppllaannnneenn  mmeett
hheett  ccoonncceepptt..  IIkk  llaaaatt  hheett  vvoooorraall  ddiieenneenn  aallss
sshhoowwccaassee  vvoooorr  hheett  ssoooorrtt  oonnttwweerrpp  wwaaaarrmmeeee
iikk  bbeezziigg  bbeenn  eenn  ddaatt  iikk  lleeuukk  vviinndd..””  

bachelorstudenten en biedt informatie
over de Eindhovense opleiding Industrial
Design. Het evenement komt in de plaats
van de tentoonstelling ‘Design United’
die voorgaande jaren werd georganiseerd
door de ontwerpopleidingen van Eindho-
ven, Twente en Delft. Vanwege het veer-
tigjarig bestaan van de Delfste opleiding
verhuist Design United voor de gelegen-
heid deze keer naar Zuid-Holland op 
12 en 13 november.
“Onze faculteit is volwassen genoeg om
zelf iets neer te zetten tijdens de Dutch
Design Week”, meent Hummels. De 
geselecteerde projecten moeten een 
inkijkje bieden wat voor studenten ID
Eindhoven aflevert. Niet al het afstudeer-
werk van de masterstudenten is te zien.
Vanwege de belangen van sommige 
industriële klanten geldt voor sommige
werkstukken een zogeheten ‘non disclo-
sure’. Met andere woorden: er worden

geen pottenkijkers geduld in de keuken
van sommige projecten waar hoge 
verwachtingen van zijn en waar nog geen
patent op rust. Andere werken vallen
buiten de boot, omdat zeworden getoond
op andere exposities of te lastig zijn om te
exposeren. 

Wat resteert, biedt echter meer dan
genoeg vertier voor het publiek. Vooral
omdat het niet bij kijken blijft. Bezoekers
worden aangemoedigd om alles uit te
proberen, soms na een korte uitleg door
de makers zelf. Hummels: “Het is één
van de manieren voor studenten om hun
product bij een groter publiek te testen.
Ze kunnen naast de onderzoeken die ze
eerder hebben gedaan, op de expositie
zelf ervaren of hun ontwerpen aanslaan.”
De expositie omvat thema’s als welzijn,
audio en muziek, het delen van vaardig-
heden, de speelsheid, esthetiek en
schoonheid van interactie, emoties en 
ervaringen, netwerk en technologie.
Hummels: “We laten zien wat er allemaal
al mogelijk is met technologie. Met 
ID ’09 lichten we een tipje van de sluier
op van wat ons te wachten staat. Ik hoop
dat bezoekers aan de hand van de ontwer-
pen kunnen dromen over hun
toekomst.”/.
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Jukebugs / Joris Zaalberg
IIeeddeerreeeenn  ddiiee  mmuuzziieekk  ddoowwnnllooaaddtt  oopp  zziijjnn  ccoomm--
ppuutteerr,,  kkeenntt  hheett  vveerrsscchhiijjnnsseell..  EElllleennllaannggee
lliijjsstteenn,,  eeeenn  hhaaaasstt  oonnoovveerrzziicchhtteelliijjkkee  bbrriijj..  MMeett
mmuuzziieekkpprrooggrraammmmaa’’ss  aallss  iiTTuunneess  vvaalltt  ddee  bbooeell
eenniiggsszziinnss  ttee  oorrddeenneenn..  MMaaaarr  wwiiee  eeeenn  bbeeppaaaall--
ddee  mmuuzziieekkssffeeeerr  wwiill  ccrreeëërreenn,,  zzaall  ttoocchh  tteellkkeennss
bbeessttaannddeenn  mmooeetteenn  ssaammeennsstteelllleenn  eenn  bblliijjvveenn
aaaannvviinnkkeenn..  DDaatt  kkaann  vveeeell  hhaannddiiggeerr  eenn  ssppeeeell--
sseerr  mmeett  ddee  JJuukkeebbuuggss,,  ddiiee  JJoorriiss  ZZaaaallbbeerrgg
bbeeddaacchhtt..  DDeezzee  iinntteelllliiggeennttee  mmuuzziieekkssppeelleerr  
rreeaaggeeeerrtt  ccoonnttiinnuu  oopp  lliicchhtt  eenn  bbeewweeggiinngg..  HHeett
lliicchhtt  bbeeppaaaalltt  ddee  aaccttiivviitteeiitt  vvaann  ddee  mmuuzziieekk,,  zzeegg
mmaaaarr  ddee  kkeeuuzzee  ttuusssseenn  eeeenn  ddrruukk  ooff  eeeenn  rruussttiigg
nnuummmmeerr..  OOnnddeerr  eeeenn  ffeell  ssppoottjjee  kkuunn  jjee  aall  ssnneell
hheeaavvyy  mmeettaall  vveerrwwaacchhtteenn,,  tteerrwwiijjll  ddee  JJuukkee--
bbuuggss  iinn  eeeenn  ddoonnkkeerr  hhooeekkjjee  eeeenn  ggiittaaaarrbbaallllaadd
iinn  ddee  bbeessttaannddsslliijjsstt  zzaall  zzooeekkeenn..
DDee  kkeeuuzzee  vvaann  mmuuzziieekkssttiijjll,,  ddiiee  kkrruuiisslliinnggss
ssttaaaatt  oopp  ddee  vveerrhhoouuddiinngg  ddrruukk  eenn  rruussttiigg,,  wwoorrddtt
bbeeppaaaalldd  ddoooorr  ddee  mmaattee  vvaann  bbeewweeggiinngg..  GGeeeeff
ddee  JJuukkeebbuuggss  eeeenn  fflliinnkkee  ddrraaaaii  eenn  ddee  ggeebbrruuiikkeerr
kkaann  eerrgg  ddiivveerrssee  mmuuzziieekkssoooorrtteenn  vveerrwwaacchhtteenn..
BBlliijjfftt  hhiijj  oopp  zziijjnn  pplleekk  ssttaaaann,,  ddaann  zzaall  hheett  
mmuuzziieekkggeennrree  nniieett  vveeeell  vveerraannddeerreenn..
AAaarrddiigghheeiiddjjee::  wwiiee  dduuss  iinn  hheett  ddoonnkkeerr  aaffsslluuiitt

mmeett  eeeenn  rruussttiigg  nnuummmmeerr  vvaann  --ppaakk  hheemm  bbeeeett--
AAbbbbaa,,  zzaall  ddee  vvoollggeennddee  oocchhtteenndd  bbiijj  hheett  
iinnsscchhaakkeelleenn  eeeenn  ssoooorrttggeelliijjkk  ppoopplliieeddjjee  kkuunn--
nneenn  vveerrwwaacchhtteenn  aallss  ddee  JJuukkeebbuuggss  oonnaaaannggee--
rrooeerrdd  bblliijjfftt..  MMaaaarr  oonnddeerr  iinnvvllooeedd  vvaann  hheett  ddaagg--
lliicchhtt  kkaann  hheett  wweell  eeeenn  ppiittttiiggeerr  nnuummmmeerr  zziijjnn..
““HHeett  iiss  eeeenn  nnaattuuuurrlliijjkkee  eenn  nniieett  ooppddrriinnggeerriiggee
mmaanniieerr  vvaann  mmuuzziieekk  lluuiisstteerreenn..  HHeett  ggaaaatt
vvoooorraall  oomm  ddee  rreeiiss  ddoooorr  ddee  mmuuzziieekkccoolllleeccttiiee..
DDee  bbeetteekkeenniiss  vvaann  JJuukkeebbuuggss  oonnttssttaaaatt  ttiijjddeennss
ddee  iinntteerraaccttiiee””,,  zzeeggtt  ZZaaaallbbeerrgg..  HHiijj  hheeeefftt  ddee
JJuukkeebbuuggss  bbeewwuusstt  bbeeppeerrkkiinnggeenn  ooppggeelleeggdd::
““EEeenn  bbeeeettjjee  eeiiggeennwwiijjss  ggeemmaaaakktt..  OOmm  ddee  
ggeebbrruuiikkeerr  aaaann  ttee  zzeetttteenn  oomm  eerrmmeeee  ttee  ssppeelleenn..
MMeett  ssooffttwwaarree  kkuunn  jjee  eeiiggeennlliijjkk  aalllleess  aall  ddooeenn,,
mmaaaarr  ddaann  iiss  ddee  llooll  eerr  ssnneell  vvaannaaff..””

HHiijj  oonnttwwiikkkkeellddee  ddee  JJuukkeebbuuggss  bbiinnnneenn  nneeggeenn
mmaaaannddeenn  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  BBMMAATT,,  eeeenn
bbeeddrriijjff  iinn  BBaarrcceelloonnaa  ddaatt  ssooffttwwaarree  mmaaaakktt  vvoooorr
mmuuzziieekkaannaallyysseess..  ““IIkk  ggaa  eerr  ggrraaaagg  ddee  ooppeenn--
bbaaaarrhheeiidd  mmeeee  iinn,,  oomm  ttee  bbeeggiinnnneenn  mmeett  ddeezzee
ddeeeellnnaammee  aaaann  ddee  DDuuttcchh  DDeessiiggnn  WWeeeekk..  VVoooorr
mmiijj  iiss  hheett  vvoooorraall  ddee  uuiittddaaggiinngg  oomm  eeeenn  mmiinnii--
mmaaaall  pprroodduucctt  mmeett  ggrroottee  iimmppaacctt  ttee  bboouuwweenn..””  

Caroline Hummels
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Een grote brand. Een vliegtuigongeluk. Een watersnoodramp. Het komt altijd 

onverwacht. Van het ene op het andere moment wordt er een intensief beroep 

gedaan op diverse overheidsdiensten. Nauwe samenwerking tussen brandweer, 

politie en GGD is van levensbelang. Seconden maken het verschil. Hoe kan 

die samenwerking geoptimaliseerd worden en de veiligheid zo goed mogelijk 

gewaarborgd? Een team van auditors, ICT-ers en consultants van Deloitte 

bracht dit complexe vraagstuk in kaart. Onderzocht de samenwerking, de 

financiering, de bestuurlijke en de organisatorische invulling. Vervolgens kwam 

het met oplossingen voor de beheersing van de risico’s die samenhangen met 

de grote versnippering van de veiligheidsdiensten. Ook het talent en de ambitie 

om ingewikkelde kwesties op te lossen? Kom dan ‘ns met ons praten. Lees meer 

over deze en andere cases op www.werkenbijdeloitte.nl/cases

Laat niemand je tegenhouden.

Ben jij de ICT-er die straks 
zorgt dat het veiliger wordt 
in het land?
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When taken?
While taking a break from work,
I came across a crowd of first-
year architecture students
standing beside a community of
tents erected near the Audito-
rium and the Hoofdgebouw.
This midday demonstration was
part of a first-year Bachelor class
in structural design at TU/e’s
Bouwkunde Department on
October 14.

What do we see?
The picture captures the tents
made from polyethylene mate-
rials, wood and commonplace 

items. The students set out to
conceive and design moveable
tents which could be used in
emergencies or disaster relief
efforts. This concept merges the
idea of design structures and
emergency relief. 

Why this picture?
This picture in a thousand
words mirrors this vision -Land
of the Innovator- and the motto 
-Where innovation starts- of this
great citadel of learning. The
tents also add credence to the
need to take seriously the issues
of sustainability and climate
change. There is no better way
and place to imbibe these tents

than in the young minds
at TU/e. This is the

Bemgba Bevan Nyakuma (27) from Nigeria, a research

student/intern at the Schuit Institute of Technology,

Department of Chemical Engineering and Chemistry

The English Page is written by Elke van der Putten and Wies van Kats. 
They can be reached at engcursor@tue.nl.

The room guarantee for foreign
PhD candidates, Bachelor and
Master students is jeopardized
by a judgment passed by the
subdistrict court, says
Transfer Magazine.

Many Dutch institutions for
higher education offer the room
guarantee, subject to a special
clause: the student is obliged to
leave the room after a year. Hence
the term ‘short stay accommo-
dation’. Thanks to the clause,
rooms become available every
year for new foreign students.
However, this clause turns out
not to be watertight. Earlier this
year the subdistrict court found
that an Iranian PhD candidate
can stay on in his ‘short stay 
accommodation’ for the full
length of his three-year job with
the Amsterdam Medical Center
(AMC). Even though the conse-
quences of this judgment have
yet to become fully clear, Transfer
Magazine announces that certain
universities are already resorting

to ‘drastic measures’. “We are not
offering any rooms within the
short stay accommodation
context to foreign students who
intend to study here for more
than two years”, says head of
student affairs Frank van
Kampen from the University of
Amsterdam to the news site. “I’m
greatly concerned about the
future of the accommodation of
international students.” Delft
University of Technology is con-
sidering putting up only students
coming over for one or two
semesters in the ‘short stay’.
According to the Kenniscentrum
Studentenhuisvesting (Kences;
Knowledge Center for Student
Accommodation) an amend-
ment of the law may be required,
although director Vincent
Buitenhuis points out that the 
decision specifically concerns a
PhD candidate with an employ-
ment contract: “The court has
weighed this in its decision. It is
not certain whether this applies
to all foreign students.” (TJ)/.

Short stay can last longer

Best Brabant graduation films in TAC

Up to and including 17
November the annual festival
‘Film in Brabant: Kort’ will
take place again, featuring
the best that Brabant has to
offer in the field of the short
film. Every year beautiful gra-
duation films are made, which
fully deserve being viewed
beyond the circles of gradu-
ation presentations.

At various locations in Brabant
the graduation work will be
shown, made by students from
AKV St. Joost, the Design
Academy, Willem de Kooning
Academy and the Netherlands
Film and Television Academy
(NFTA). Earlier this month
they were already up at the
Eindhoven theater Plaza
Futura, but for anyone who
may have missed it (or just
cannot get enough of it), the
program will be repeated in the
Temporary Art Centre (TAC)
on Thursday 29 October.
This year one of the films
shown is the fiction film
‘Bingo’ by Timur Ismailov,

which tells the story of an
illegal Moldavian living in the
Netherlands. He keeps
fighting for and believing in
his dreams. This year, too, 
exceptional animated cartoons
have been made, including
‘Cardboard’ by Sjors Vervoort
(AKV St. Joost). ‘Cardboard’
consists of twelve hundred
photos and eight hundred
boxes and is a feast for the eye.
The film program will take 

75 minutes altogether. After
every showing one of the
makers will be interviewed. In
short: the class of 2009 has
yielded a creative and varied
program. Be surprised and get
acquainted with the film
makers of the future. (RS)/.
Thursday 29 October as of 20.30 hours
TAC, Vonderweg 1, Eindhoven. 
Free admission.

George Lewis (27), a Master student of Embedded Systems, has been in the 
Netherlands for just two months. His room is a living-room, bedroom and kitchen all
bundled into one. On an electric burner George cooks a typically Egyptian meal for

Cursor. 

******
His mother whispered the recipe into his ear, which is now hanging on the mirror as a

crib. Despite her help it is no easy job to put a real Egyptian meal on the table. “It is
quite difficult to find the right ingredients. Fortunately Google Translate often helps
me on the way quite a bit”, says George, smiling. “Apart from that, however, Dutch 
vegetables taste quite different from those in Egypt. Take an eggplant, for instance;
here it is like a sponge and absorbs all the oil. Egyptian eggplants are not like that. 

I think that this is due to the difference in climate. Also, it is difficult to get fresh herbs.
We mainly use fresh herbs in the kitchen, not the dried variety.”

******
As George neatly follows the recipe, he tells us about his first impressions in Eindhoven.
“I had expected flowers and windmills, but you don’t see those here. Fortunately there

are attractive little villages such as Nuenen.” When he started exploring the 
neighborhood on his bike, he ended up on the motorway: “That was funny. Cars started

honking and flashing their lights. Later I found out that nobody cycles on the 
motorway. In Egypt you can do this everywhere.”

******
George conjures up a delicious meal veering from one pan to another. Cursor is 

presented with a delicious creamy white sauce (Kishk) with zucchini stuffed with rice
and tomato (Mahshi). And chicken with rosemary. “Rosemary is not Egyptian, but

quite delectable”, says our chef. Meanwhile George switches on the computer and his
mother appears online. Cursor waves and compliments his mother. According to

George his mother would not be content with the Mahshi; she makes it much better.
We are impressed. Even nicer? Cursor has had enough. That is not an option, though.

George: “It is impossible that you would not like some more. My mother would be 
insulted.” All right then, we are taking one more bite.

The recipe may be found on the forum of www.tuemeetingplace.nl. 
Would you like us to savor your skills as a chef? Mail to engcursor@tue.nl.

Photo: Rien Meulman

Food for thought

Harvard professor speaks at the Dommel
Tomorrow, Friday 23 October, David A. Weitz, professor of applied
physics at Harvard University, will present the second lecture from the
series ‘Aan de Dommel’, organized by TU/e’s Institute for Complex
Molecular Systems (ICMS). The Canadian/American Weitz  (1951) is
an expert in the field of microfluidics: fluid flows on a micrometer
scale. His research group at Harvard conducts research into subjects
such as microgels, drops, fluid flows on chips, networks of biomo-
lecules and the behavior of enzymes. The lecture ‘Dripping, Jetting,
Drops and Wetting, The Magic of Microfluidics’ is freely accessible for
anyone interested (lecture hall AUD4, 23 October, 14.30 hours). (TJ)

A shot from the short film ‘Cardboard’.



Algemeen

Verkiezingen TU/e 2009
Kandidaatstelling
In 2009 worden voor de geleding stu-
denten verkiezingen gehouden voor de
universiteitsraad en de faculteitsraden.
Voor de geleding personeel vinden ver-
kiezingen plaats voor de universiteits-
raad, de faculteitsraden en de dienstraad.
Van maandag 9 t/m woensdag 11 novem-
ber kunnen kandidaatstellingsformulie-
ren ingeleverd worden bij het Centraal
Stembureau, TR 0.02/0.03. Het Centraal
Stembureau is geopend van 9.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur. 
Voor alle benodigde formulieren, het
tijdschema en overige informatie zie
www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2009
Nomination
In 2009 elections will be held for the
student sections of the University
Council and the Department Councils.
For the section of the staff members,
elections will be held for the University
Council, the Department Councils and
the Services Council. 
These elections will take place by means
of electronic voting. The period of nomi-
nation has been set for Monday 9 thru
Wednesday 11 November. 
For further information and forms:
www.tue.nl/verkiezingen.

Dienst Interne Zaken
Avondmaaltijden 
Auditorium week 44
Maandag:
Penne in volle tomatensaus
Gegrilde kippenpoot, aardappelschijfjes,
groentemacedoine
Pepersteak met pepersaus, steakhouse
friet, luxe salade

Dinsdag:
Aardappel-courgetteschotel
Lekkerbekje met remouladesaus, 
aardappelpuree, sperziebonen
Gebraden varkensvlees in champignon-
saus, gevulde aardappelrolletjes, 
bloemkoolbootjes

Woensdag:
Vegetarische spaghetti met broccoli-
kaassaus.
Rundvleesreepjes ‘Santa Cruz’, aardappel
wedges, rauwkost
Kipfilet ‘Genève’, halve kriel in de schil,
witlof met ham en kaas

Donderdag:
Spareribs, twee sauzen, friet
Stamppot zuurkool, jus, rookworst
Visschotel ‘Neptunes’, aardappelpuree
met groenten, broccoli rösti

Vrijdag:
Geen avondopenstelling

Kantine tijdens tentamenperiode
Openingstijden kantine tijdens de tenta-
menperiode van 26 oktober tot 7 novem-
ber: alle kantines zijn beperkt open tot
14.00 uur, met uitzondering van de kan-
tine in het Auditorium. Deze is tijdens
de tentamenperiode geopend van 9.30
tot 14.00 uur en van 16.00 tot 19.30 uur. 
De Coffee & More in het Auditorium is
open van 8.30 tot 16.00 uur, café De
Zwarte Doos is geopend van 8.30 tot
22.30 uur, de University club is geopend
van 9.00 tot 21.00 uur.

Dienst Personeel 
en Organisatie
ABP-spreekuur op TU/e
Inmiddels zijn er meerdere ABP-spreek-
uren geweest aan de TU/e. Deze zijn
zeer goed bezocht. Daarom zijn er weer
nieuwe spreekuren ingepland. Het eerst-
volgende spreekuur vindt plaats op dins-
dag 24 november. Indien u vragen heeft
over uw individuele pensioensituatie,
waardeoverdracht, levensloop, uw pensi-
oen na scheiding of wilt u persoonlijk
wegwijs gemaakt worden in MijnABP?
Via de link www.tue.nl/abpspreekuur
kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 6 novem-
ber aanmelden en treft u tevens de infor-
matie aan om u voor te bereiden op het
gesprek.

ABP consulting hour at TU/e
Several ABP consulting hours have alre-
ady been held at TU/e. These were all
very well attended, which is why new
consulting hours have now been plan-
ned. The next one will be held on Tues-
day 24 November. Do you have any
questions about your individual pension
situation, asset transfer, career scheme
or your pension after divorce or would
you like a personal demonstration of
how to use MijnABP? Go to make
www.tue.nl/clientsupport to make an
appointment before Friday 6 November
and to see how to prepare for the discus-
sion.

Mensen

Promoties
C. Hänsch MSc verdedigt op maandag
26 oktober haar 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 ‘Surface Chemistry
on Self-assembled Monolayers’. Hänsch
promoveert aan de faculteit Scheikun-
dige Technologie. De promotoren zijn
prof.dr. U.S. Schubert en prof.dr. J.-F.
Gohy. 

Ir. M. Wolffs verdedigt op dinsdag 27
oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Insights into the self-
assembly of π-conjugated systems’.
Wolffs promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr. E.W. Meijer. 

Ir. O. Muraza verdedigt op donderdag 
29 oktober zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Nanostructured Cata-
lytic Films for Multiphase Microstruc-
tured Reactors’. Muraza promoveert aan
de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr.ir. J.C. Schouten. 

Dipl.Chem. P.S. Bäuerlein verdedigt op
vrijdag 30 oktober zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Ionic Liquids -
Are they worth their salts?’. Bäuerlein
promoveert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotor is prof.dr. 
D. Vogt. 

Intreerede
Prof.dr.ir. P.H. den Ouden houdt mor-
gen, vrijdag 23 oktober, haar intreerede.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel
van de rede luidt ‘Het ontwerpen van
(meer)waarde’. Den Ouden is werkzaam
aan de faculteit Industrial Design. 

Afscheid
Op 1 november eindigt het dienstverband
van Dennis van Dijk bij Dienst Huisves-
ting. Ter gelegenheid hiervan wordt een
afscheid gehouden op dinsdag 27 okto-
ber a.s. van 16.00 tot 18.00 uur in De
Zwarte Doos. Graag nodig ik u uit hierbij
aanwezig te zijn.
Namens Dienst Huisvesting, 
Veronique Marks

Diversen

Education & Training Unit
Workshop ‘Supervision 
of PhD students’
The workshop ‘Supervision of PhD stu-
dents’ 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 achie-
ving the successful supervision of resear-
chers. Time will be spent on the plan-
ning 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). 

ICMS
Lecture prof. David A. Weitz
Second ICMS lecture ‘Aan de Dommel’
by prof. David A. Weitz, Harvard
University. Title: ‘Dripping, Jetting,
Drops and Wetting: The Magic of
Microfluidics’
Date: Friday October 23
Time: 14.30 hrs
Location: AUD4

In this lecture, professor Weitz will dis-
cuss some of the new opportunities that
arise by precisely controlling fluid flow
and mixing using microfluidic devices.
Professor Weitz will describe studies to
elucidate the instabilities that lead to
drop formation and the use of these to
create new materials that are difficult to
achieve with any other method. He will
also show how the exquisite control
afforded by the microfluidic devices pro-
vides enabling technology to use droplets
as nanoreactors to qualitatively increase
the rate of screening of biological reac-
tions, and he will demonstrate how this
can be used in new applications relevant
for biotechnology.

Secretaresse Support
Najaarsbijeenkomst
Ben je secretaresse- of management-
ondersteuner, dan ben je van harte 
uitgenodigd voor de Najaarsbijeenkomst
2009 op maandag 9 november van
10.00 tot 15.00 uur in de Senaatszaal in
het Auditorium. Het thema van dit jaar
is ‘NLP - neurolinguistisch programme-
ren’. Tijdens deze workshop proberen we
je inzicht te geven in je eigen gedrags-

patronen en die van anderen.
Deze dag is een initiatief van het
Secretaresse Support Team (SST), een
TU/e-breed platform voor secretaresses.
SST organiseert twee keer per jaar een
evenement om de binding tussen TU/e-
secretaresses en managementondersteu-
ners te vergroten. Daarnaast biedt SST
secretaresses de mogelijkheid om kennis
en kunde binnen het vakgebied uit te
wisselen. 
Meld je eerst aan voor de mailingslijst
via www.tue.nl/secretaressesupport.
Hierna ontvang je van ons een uitnodi-
ging voor de Najaarsbijeenkomst 2009.

Vacatures
Bestuurssecretaresse (V36.364), faculteit
Electrical Engineering  (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 7
cao Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1986 t/m 2682 euro).

Associate Professor Residential electrical
infrastructures (V36.378), EPS, depart-
ment of Electrical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris in overleg
(4428 t/m 5920 euro).

Full Professor (V37.681), department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 15 cao Nederlandse 
universiteiten bijlage 1 (5043 t/m 6502
euro).

Postdoc Modeling of virtual natural ligh-
ting solutions for buildings (V38 556),
unit Building Physics and Systems,
department of Architecture, Building and
Planning  (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2379 t/m 3755 euro).

Postdoc Computational urban environ-
mental modeling (V38.557), unit
Building Physics and Systems, depart-
ment of Architecture, Building and
Planning  (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2379 t/m 3755 euro).

Accountmanager (V89.115), Communica-
tie Expertise Centrum (1.0 fte). Vast
dienstverband, salaris schaal 12 cao
Nederlandse universiteiten (2379 t/m
4970 euro). 

Voor meer informatie ga naar
www.tue.nl/vacatures.
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De Nederlandse Carrièredagen is een activiteit van                         onderdeel van de

De IT en Techniek
Carrièredagen ’09
Dé carrièrebeurs in het najaar voor studenten en starters

13 &14 november Amsterdam RAI

www.carrieredagen.nl

Maak kennis met een groot aantal topwerkgevers
Bezoek de speciale Traineestraat®

Volg gratis interessante carrièregerichte en vakinhoudelijke workshops.

Propaganda voor wetenschap
werkt. Na twintig voorbeelden
van nuttige of fascinerende
wetenschap vindt 55 procent
van de Nederlanders dat er
meer geld voor wetenschap
moet worden uitgetrokken.

Dat blijkt uit onderzoek van het
Innovatieplatform onder duizend
Nederlandse burgers. Het blijft
onduidelijk hoe groot het effect
van de voorbeelden is: de onder-
zoekers hebben verzuimd om
vooraf dezelfde vraag te stellen.
Uit de antwoorden op andere
vragen blijkt impliciet dat men-
sen aanvankelijk hun reserves
hebben. Zo denkt minder dan de
helft (48 procent) dat investe-
ringen in de wetenschap voor
extra welvaart en welzijn zorgen.
Slechts eenderde van alle burgers
-vooral mannen, ouderen en
hoogopgeleiden- vindt dat extra
investeringen in de wetenschap
ten koste van andere zaken zou
mogen gaan, terwijl 45 procent
hierover geen mening wil geven. 

Dat er überhaupt geld naar de 
wetenschap moet, is de meeste
mensen wel duidelijk. Bijna
niemand (zes procent) is het eens
met de stelling dat Nederland
niet zelf in wetenschap hoeft te
investeren, omdat we toch wel
profiteren van uitvindingen die
in andere landen gedaan worden.
Bijna driekwart vindt dat
Nederland een aantal universi-
teiten ‘van wereldniveau’ zou
moeten hebben. Maar de mees-
ten hebben geen idee waarin
Nederlandse wetenschappers
uitblinken en driekwart vindt dat
wetenschappers meer moeten
laten zien waarmee ze bezig zijn.
Na het horen van de voorbeelden
(onder meer over gezondere
melk, nieuwe vaccins en antro-
pologisch onderzoek in oorlogs-
gebieden) zijn vooral D66-
stemmers voorstander van extra
investeringen: 77 procent. Onder
de aanhang van de grote partijen
zijn CDA’ers het zuinigst: slechts
48 procent wil extra investe-
ringen in wetenschap. (HOP)/.

Nederlander te lijmen 
voor wetenschap



De beste Brabantse 

afstudeerfilms in het TAC

Tot en met 17 november vindt
weer het jaarlijkse ‘Film in
Brabant: Kort’ plaats, met
het beste wat Brabant te
bieden heeft op het gebied
van de korte film. Elk jaar
worden prachtige afstudeer-
films gemaakt, die ook
buiten de afstudeerpresen-
taties gezien mogen worden.

Op diverse locaties in Brabant
is het afstudeerwerk te zien,
gemaakt door studenten van
AKV St. Joost, de Design
Academy, Willem de Kooning
Academie en de Nederlandse
Film- en Televisieacademie
(NFTA). Eerder deze maand
waren ze al te zien in het
Eindhovense theater Plaza
Futura, maar voor wie dat
gemist heeft (of er geen
genoeg van kan krijgen),
wordt het programma op don-
derdag 29 oktober herhaald in
het Temporary Art Centre
(TAC). 
Dit jaar is onder andere de 
fictiefilm ‘Bingo’ van Timur
Ismailov te zien, over een 

illegale Moldaviër die in
Nederland woont. Hij blijft
vechten en geloven in zijn
dromen. Ook dit jaar zijn er
weer bijzondere animatiefilms
gemaakt, waaronder ‘Card-
board’ van Sjors Vervoort
(AKV St. Joost). ‘Cardboard’
bestaat uit twaalfhonderd
foto’s en achthonderd dozen
en is een lust voor het oog. 

Het filmprogramma duurt in
totaal vijf kwartier. Na elke
voorstelling wordt één van de
makers geïnterviewd. Kortom:
de lichting van 2009 levert
een creatief en divers pro-
gramma op. Laat je verrassen
en maak kennis met de film-
makers van de toekomst.
(RS)/.
Hierboven een scène uit de korte film
‘Trigg’ van Ingrid Brandth (Design
Academy).

Donderdag 29 oktober vanaf 20.30
uur. TAC, Vonderweg 1, Eindhoven.
Gratis entree.

Het liefst maakt de Amsterdam-
se band ROLF de meest catchy
muziek van de lage landen. Dat
lukt behoorlijk; maar weinigen
zullen erin slagen om niet
spontaan in dansen uit te
barsten bij de energieke sound
van deze band. ‘Je voet tapt
mee op de maat van de muziek
en op je gezicht ontstaat
spontaan een glimlach’, aldus
ROLF in zijn Myspace-bio. 

ROLF is een achtkoppige Neder-
landstalige skaband, compleet
met blazers en accordeonist,
met invloeden van The Planet
Smashers, Coltrane, Beef en Big
D. Ze zijn samen sinds 2003,
hebben inmiddels twee albums
uitgebracht en schrijven alle
nummers zelf. 
De band speelt soms op de
raarste plekken. Drummer
Oskar Glasbergen: “We hebben
eens ter ere van het opgeknapte
vrouwentoilet van Kriterion in
Amsterdam opgetreden in, je
raadt het al, het opgeknapte
vrouwentoilet. Wijzelf pasten er
al nauwelijks in, maar het
publiek propte zich erbij en

iemand heeft het zelfs klaarge-
speeld om te crowdsurfen. Het
was wel een fijn feestje, dat is
het eigenlijk altijd als we
spelen.”
Vanavond, donderdag 22 okto-
ber, in het Gaslab gaat dan ook
zeker het dak eraf, belooft
Glasbergen. “Wat voor ons het
belangrijkste is, is dat we heel
veel plezier hebben met elkaar
en met het publiek. Een
hossende massa is het beste dat
ons kan overkomen, maar ook
met drie man in een hoekje
hebben wij én wie er staat te
kijken een te gekke avond.” 
In en om Amsterdam heeft
ROLF al een behoorlijke fanbase
opgebouwd - nu Eindhoven nog.
Tijdens het optreden van ROLF
transformeert het Gaslab tot één
grote dansvloer en daarna
trakteren de dj’s je vanachter de
draaitafels op de beste beats.
(RS)/.
Donderdag 22 oktober vanaf 21.00 uur
in het Gaslab. Kaarten kosten in de 
voorverkoop twee euro, aan de deur 
drie euro. 
Voorverkoop via www.designlab.nu.
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Het pijnlijke verval van Randy The Ram
Het leven van worstelaar Randy
‘The Ram’ Robinson gaat niet
over rozen. Eigenlijk wil zijn lijf
niet meer, maar om de huur van
zijn stacaravan te kunnen
betalen, staat de worstelaar-
op-retour nog regelmatig in de
ring. Terwijl hij wegzinkt,
probeert hij wanhopig de 
eenzaamheid buiten de deur te
houden. 

Hoewel iedere poging hem
verder lijkt weg te drijven van
het geluk, blijft Robinson
hunkeren naar een tweede kans.
Net als acteur Mickey Rourke,
die met zijn rol als The Ram in
de film ‘The Wrestler’ niet alleen
een onverwachte comeback
maakte, maar er ook een
Acadamy Award en een BAFTA
Award mee won.
De gedachte aan een recente foto
van Mickey Rourke boven het
bed van een tienermeisje vervult
menigeen vandaag de dag waar-
schijnlijk met afschuw. Toch
mocht de acteur zich twintig jaar
geleden scharen tot het selecte
gezelschap van Hollywood-seks-
symbolen. Das war einmal
helaas, totdat liters botox en 
ontelbare chirurgische ingrepen
zijn jongensachtige uitstraling
voorgoed deden verdwijnen.
Kenners menen dat hij zich in

1986 iets te goed had ingeleefd
voor zijn rol als het alter ego van
de Amerikaanse dichter en 
alcoholist Charles Bukowski in
‘Barfly’. Volgens anderen is hij
de scheiding van zijn tweede
vrouw nooit te boven gekomen. 
Hoe dan ook, het leven van
Rourke kende meer diepte- dan
hoogtepunten. Net als dat van
Robin Raminski, zoals ‘The
Ram’ eigenlijk heet. Regisseur
Darren Anorofski (‘Pi,’ Requiem
for a Dream’) had dus geen
betere acteur kunnen kiezen
voor de rol, al kan het niet
anders of de herkenbaarheid
moet voor Rourke zo nu en dan
behoorlijk pijnlijk zijn geweest.

Trailerpark
Ooit was Randy The Ram een
succesvol professioneel worste-
laar. Maar die tijden zijn voorbij.
Zijn lichaam is in verval geraakt
en de populariteit van de man
die ooit de held van het volk was,
is nagenoeg verdwenen. Zijn
leven is uitzichtloos. Hij worstelt
nog wat in het amateurcircuit,
werkt in de plaatselijke super-
markt op de vleesafdeling,
woont in een trailerpark en
zoekt in de weekenden troost bij
stripteasedanseres Cassidy. Zijn
dochter Stephanie, voor wie hij
vroeger nooit tijd had, wil nu

niks meer van hem weten.
Wanneer hij van zijn dokter het
advies krijgt om te stoppen met
worstelen, onderneemt hij een
wanhopige poging om toch nog
iets van zijn leven te maken. 

‘The Wrestler’ won de Gouden
Leeuw op het Filmfestival van

Venetië in 2008. Terecht, want
Rourke is fenomenaal als afge-
leefde en pijnlijk eenzame wor-
stelaar, zonder ook maar één
moment sentimenteel te
worden. Tweeëntwintig jaar na
‘Barfly’ nóg een keer de rol van
zijn leven; wie had dat ooit
gedacht. Nu maar hopen dat het

niet nog twintig jaar duurt voor
de volgende rol. Dat wordt geen
prettig gezicht. (RS)/.
‘The Wrestler’ draait op de dinsdagen 
29 oktober, 3 en 4 november vanaf
20.00 uur in filmhuis De Zwarte Doos.

Het dak eraf met ROLF Vakantiepret
Ook in de herfstvakantie is
er genoeg te beleven in
Eindhoven. Cursor maakt
alvast een bescheiden 
selectie.

Jeugdtheaterfestival
Een week lang theatervoor-
stellingen en workshops voor
de jeugd, zaterdag 24 tot en
met vrijdag 30 oktober,
Parktheater. 
Zie www.parktheater.nl.

U2-dag
Zondag 25 oktober vanaf
13.00 uur, café Altstadt
(Stratumseind). 
Entree zeven euro.

Jazzpower: Lidlboj
Maandag 26 oktober vanaf
21.00 uur, café Wilhelmina
(Wilhelminaplein). Entree
acht euro, voor CJP-houders
en studenten 4,50 euro.  

Boe!
ROtheater/Jetse Batelaan:
‘Boe! Een spookverhaal voor
grote mensen’. Woensdag 28
oktober vanaf 20.30 uur,
theater Plaza Futura
(Leenderweg). 
Entree acht euro. 

ABBA is terug
Björn Again, donderdag 
29 oktober vanaf 20.15 uur,
Muziekcentrum Frits Philips
(Heuvel Galerie/Markt).
Entree: 27,50 euro. 

Podium voor 
Onaffe Zaken
Vrijdag 30 oktober vanaf
20.00 uur in theater Plaza
Futura (Leenderweg). 
Entree tien euro. 
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En hoe is het in Montréal?

Toen ik een stageadres
zocht, was het voor mij
snel duidelijk dat ik niet
in Nederland wilde
blijven. Dan blijven er
nog best veel opties over,
maar uiteindelijk viel
mijn keuze op de McGill

University in Montréal,
Canada. Hier loop ik
sinds 1 september stage
bij een onderzoeksgroep
op het gebied van ultra-
snelle elektronendiffrac-
tie. De groep bouwt een
opstelling waarmee je
‘filmpjes’ kunt maken op
atomaire schaal en met
een tijdsresolutie in de
orde van ‘femtosecon-
den’. Hiermee kun je 
bijvoorbeeld chemische
reacties of processen
zoals smelten bestuderen.
Ik studeer in Eindhoven
Technische Natuurkunde,
maar de groep hier bestaat
uit zowel natuur- als
scheikundigen, voorna-
melijk Canadezen - erg
gezellig!

Ik woon in een studenten-
huis met twee grappige
en prettig gestoorde uit-

wisselingsstudenten uit
Hongkong en met
Martin. Hij is student
Werktuigbouwkunde in
Eindhoven en is hier ook
voor zijn stage. We kenden
elkaar vooraf nog niet,
maar de wereld is klein! 

Natuurlijk ben ik niet
alleen naar Canada
gegaan voor mijn studie.
De afgelopen maanden
heb ik mij ‘s avonds en in
de weekenden prima
vermaakt. Montréal is 
officieel een Franstalige
stad, waardoor het een
mooie mix van Europese
en Amerikaanse invloe-
den is. Er zijn veel
studenten (Montréal heeft
maar liefst zes universi-
teiten!), wat zorgt voor
een leuke sfeer en drukte
in barretjes alle avonden
van de week. Sport

nummer één in Canada is
overduidelijk ijshockey en
ik snap wel waarom: het
is spannend, snel en rede-
lijk lomp. Die bescher-
mende kleding is niet
voor niets! Ik heb al een
wedstrijd bezocht van de
Montréal Canadiens en
komende week moedig ik
het universiteitsteam aan.

Ik ben weekendjes weg
geweest naar Boston en
New York. Ook heb ik
enkele hikes en een kano-
tocht door de prachtige
Canadese natuur gemaakt.
Twee weken geleden zijn
Martin en ik uitgenodigd
bij de Canadese familie
van een vriend. Het was
Thanksgiving (dat wordt
in Canada ruim een
maand eerder gevierd dan
in de VS) en dat betekent
een weekend heerlijk eten

met vrienden en
familie.
Hoogtepunt was de
klassieke kalkoen.
Een ontzettend
leuke ervaring en
een voorbeeld van
de Canadese gast-
vrijheid. Op het
programma voor
komende maanden
staan nog Québec
City en in januari
reis ik met mijn
vriend drie weken
reizen door Mexico.
Tja, het leven is
zwaar… Ik houd het
hier nog wel even
vol en kom pas eind
januari terug naar
Eindhoven. 

Tot dan!

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.

MATUE de Marketeer, de
‘marketingassociatie’
aan de TU/e, bestaat dit
jaar twintig jaar. Leden
en oud-leden stonden
hier zaterdag 17 oktober
een dagje bij stil. 

De vijfendertig mannen en
vrouwen begonnen de dag
met schieten met klein
kaliber en handboog en
met schieten op klei-
duiven. Volgens Remco
Lassche, één van de organi-
satoren van de dag, was het
de intentie om een origi-
nele gezamenlijke activi-
teit te hebben. Raak
schieten viel nog niet mee,
vertelt Lassche. “Vooral
niet bij een bewegend
object, zoals bij het kleidui-
venschieten.” 
Na een barbecue hielden
de MATUE’ers een quiz
met pittige vragen over het
heden en verleden van de
associatie. “We vroegen bij-
voorbeeld wat een student
een aantal jaar geleden had
gewonnen bij een organi-
satie. Niemand wist dat
zijn prijs bestond uit vijf-
honderd Iglo-pakketten.

Ook de vraag welk
bestuurslid ooit is versierd
door een recruiter, bleek
moeilijk te beantwoor-
den.” Bij het bedenken van
reclameslogans voor een
3D-tv voor senioren, kreeg
de tekst ‘Krijg je toch nog
AOW, koop dan een 3D-tv’
de meeste bijval. Oud-lid
Ruud Martens en oprichter
van Independer.nl, hield
zaterdag nog een praatje.  

Breder
MATUE heeft zich in de
loop der tijd vooral op stu-
denten Technische Bedrijfs-
kunde gericht, maar daarin
komt verandering. “We
willen het breder trekken.
Onze activiteiten, zoals de
lezingen, congressen en
bedrijfsbezoeken, willen
we ook aan andere studen-
ten aanbieden”, vertelt
Lassche. 
De marketingassociatie
zoekt nog studenten uit
alle gelederen van de TU/e
die het nieuwe bestuur
komen versterken. Belang-
stellenden kunnen mailen
naar info@matue.nl.
(JvG)/. Foto: PMB Fotografie

‘Krijg je toch nog AOW, koop dan een 3D-tv’Drugsgebruik
student blijft gissen
‘Zestig procent van de
studenten gebruikt
drugs’, kopten kranten
afgelopen week. Hbo’ers
zouden vaker gebruiken
dan wo’ers, een klein
deel neemt zelfs crystal
meth of heroïne. 

De cijfers komen uit 
onderzoek door de site 
studenten.net. Van de
4796 respondenten zijn er
echter slechts 3340 student
aan een hogeschool of uni-
versiteit. De rest werkt,
volgt een mbo-opleiding of
doet iets anders. Van alle
respondenten volgen er
slechts 133 een universi-
taire opleiding.

In het hbo zou 42 procent
van de studenten af en toe
drugs gebruiken, tegen
16,3 procent van de univer-
siteitsstudenten. Maar die
cijfers zijn niet te rijmen
met de percentages voor
het gebruik van softdrugs:
52,9 procent van de hbo’ers
en 19 procent van de wo’ers

zou wel eens blowen, méér
dus dan het totale percen-
tage gebruikers.
Wie harddrugs gebruikt
(volgens het onderzoek 4,7
procent van de hbo’ers en 3
procent van de wo’ers),
neemt het vaakst xtc of
MDMA (13,4 procent). Dan
volgen cocaïne (9 procent),
speed (5,5 procent) en
GHB (3,4 procent). Bij
elkaar opgeteld verklaart
dat het gebruik van nog
geen derde van de studen-
ten die wel eens harddrugs
nemen. Wat gebruikt de
rest? In ieder geval niet
crystal meth of heroïne.
Die drugs zijn maar popu-
lair bij 0,4 en 0,35 procent
van de harddruggebrui-
kers. Omgerekend zijn dat
toch nog 43 en 32 studen-
ten, schrijven de Volks-
krant en Telegraaf. Maar
als minder dan vijf procent
harddrugs gebruikt en
slechts 0,4 en 0,35 procent
daarvan crystal meth of
heroïne, moeten dat er veel
minder zijn. (HOP)/.

Drie broers Van der Duim als video-operator
Om opnames van colleges
te kunnen maken, 
beschikt de TU/e sinds
dit collegejaar over een
extra zaal en over een
grotere pool van camera-
mannen. Onder hen drie
gepensioneerde broers.  

Met een regiekamer in 
W-hoog, twee stuks in het
Auditorium en met twee
mobiele opstellingen kan
nu wel honderddertig uur
per week college worden
gedraaid door negentien in
plaats van veertien video-
operators. Drie van de extra
cameramannen komen van
buiten het Eindhovense
studentenleven. Rooster-
coördinator Ron Tempe-

laars haalde de broers Van
der Duim uit zijn surveil-
lantengroep. Die is vooral
gevuld met gepensioneer-
den en oud-TU/e-mede-
werkers.
Charles van der Duim (75)
is de oudste van de drie.
Tempelaars vroeg hem en
diens broers Ruud en Paul
als video-operator, omdat
de studenten die dat
normaliter voor hun reke-
ning nemen, juist in
drukke tijden zelf colleges
moeten volgen. Charles
vindt dit leuker dan surveil-
leren tijdens tentamens.
“Hier ben je technisch
bezig. En je moet niet
vergeten dat ik 37 jaar bij de
genie heb gezeten.” Met

zichtbaar plezier beweegt
hij de camera’s, zoemt hij
in of uit en schakelt hij
tussen de twee verschil-
lende camera’s.

Herhaling
Tempelaars noemt de video-
colleges onderwijskundig
een succes. “Docenten
waren in het begin wat
huiverig voor de video-
opnames”, vertelt hij. “Ze
wilden hun colleges niet
voor lege zalen gaan geven.
Maar studenten blijven
niet weg én ze kijken thuis
opnieuw naar de opnames
om hun tentamens beter
voor te bereiden. Ze
gebruiken het als een her-
haling van de stof.”(NS)/.Charles van der Duim. Foto: Bart van Overbeeke

Marloes van der Heijden, 
studente Technische Natuurkunde



Bij wie moet je aanklop-
pen met klachten? Wat
houdt het bindend
studieadvies in? Welke
inspraakmogelijkheden
heb je als student?
Allerlei vragen waarmee
je als eerstejaars kunt
zitten. Studievereniging
Van der Waals van Tech-
nische Natuurkunde
hield dinsdag 20 oktober
daarom een zogeheten
Mysteriedag voor de
nieuwelingen. 

“Onze ervaring is dat je als
eerstejaars nog een hoop
niet weet. Om te voorko-
men dat de studenten alles
zelf moeten uitzoeken,
hebben we deze dag geor-
ganiseerd”, vertelt Gijs ten
Haaf, voorzitter van Van
der Waals. Het doel was de
eerstejaars meer inzicht te
geven in de organisatie en

structuur van de faculteit.
Jaarlijks is er al een Myste-
riedag voor de hele facul-
teit, waarbij de activiteit
geheim wordt gehouden.
In navolging daarvan hield
Van der Waals deze dag
voor de eerstejaars in het
bijzonder.

De meer dan twintig deel-
nemers kregen ’s ochtends
eerst een presentatie van
opleidingsdirecteur prof.dr.
Ton van Leeuwen voorge-
schoteld. Later volgde een
discussie in het gebouw
Cascade. Elf stellingen pas-
seerden daarbij de revue.
De deelnemers gingen
onder meer in conclaaf
over de bereikbaarheid van
docenten en over het al dan
niet nuttig besteden van
een vrije middag. Ook de
stelling ‘zonder tussen-
toetsen zou ik stukken

minder studeren’ kwam
aan bod, evenals ‘ik heb
nog voldoende tijd over
naast mijn studie voor bij-
voorbeeld commissiewerk
bij de studievereniging’. 
De mening van de eerste-
jaars wordt meegenomen
in overlegorganen als de
propedeuseraad, vertelt Ten
Haaf. “Veel zaken waren al
bekend, maar we hebben
ook nieuwe meningen
gehoord. Zo lijkt de invoe-
ring van het bindend 
studieadvies geen invloed
te hebben op de keuze voor
de TU/e of de studie, omdat
de meeste universiteiten
met deze maatregel te
maken hebben.” 
’s Middags stond een par-
tijtje midgetgolf bij De
IJzeren Man op het pro-
gramma, gevolgd door een
borrel in de faculteitskroeg
De Salon. (JvG)/.

Eerstejaars krijgen meer inzicht
in faculteit Natuurkunde
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WWiilllleekkee  ddeennkktt  mmeetteeeenn  ddaatt
hhiieerr  eeeenn  jjoonnggeenn  wwoooonntt;;  ddee
tteekksstt  ‘‘DDaaaarr  mmooeett  ooppggeeddrroonn--
kkeenn  wwoorrddeenn’’  iiss  nniikkss  vvoooorr  oopp
eeeenn  mmeeiissjjeesskkaammeerr..  OOff  hheett
mmooeett  eeeenn  ccoorrppssmmeeiissjjee  zziijjnn,,
ooppppeerrtt  KKeevviinn..  DDee  wwaatteerrppiijjpp
eenn  hheett  ddeekkbbeedd  vvaann  FFllüüggeell
wwoorrddeenn  ooookk  ooppggeemmeerrkktt  ddoooorr
FFookkkkoo..  WWiilllleekkee  vvrraaaaggtt  zziicchh  aaff
ooff  ddeezzee  ssttuuddeenntt  mmiisssscchhiieenn
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn  ddooeett,,  KKeevviinn
eenn  FFookkkkoo  ddeennkkeenn  eecchhtteerr  aaaann
BBoouuwwkkuunnddee..  
WWiilllleekkee  zziieett  ooookk  eeeenn  sscchheeeerr--
aappppaarraaaatt  ssttaaaann,,  dduuss  hhiieerr
wwoooonntt  zzeekkeerr  eeeenn  mmaann..  KKeevviinn
mmeerrkktt  oopp  ddaatt  vvrroouuwweenn  ttoocchh
ooookk  bbeeppaaaallddee  lliicchhaaaammssddeelleenn
sscchheerreenn,,  mmaaaarr  WWiilllleekkee  vveerr--
zzeekkeerrtt  hheemm  ddaatt  zzee  ddaaaarr  nniieett

zzoo’’nn  aappppaarraaaatt  vvoooorr  ggeebbrruuii--
kkeenn..  HHiijj  sscchheeeerrtt  zziicchh,,  dduuss  hheett
zzaall  ggeeeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss  zziijjnn,,
mmeeeenntt  WWiilllleekkee..  KKeevviinn  bbeeaaaammtt
ddiitt,,  oommddaatt  eeeerrsstteejjaaaarrss  nnoogg
ggeeeenn  bbaaaarrddggrrooeeii  hheebbbbeenn,,
ooookk  aall  hhaadd  FFookkkkoo  ddaatt  wweell
ttooeenn  hhiijj  zzoo  oouudd  wwaass..  ZZee  
bbeesslluuiitteenn  ddaatt  hhiijj  ddeerrddee--  ooff
vviieerrddeejjaaaarrss  iiss  eenn  dduuss  mmiiddddeenn
iinn  zziijjnn  ssttuuddeenntteennlleevveenn  zziitt..
WWiilllleekkee  ddeennkktt  ddaatt  ddeezzee
ssttuuddeenntt  FFrraannkk  hheeeett;;  KKeevviinn  eenn
FFookkkkoo  mmaakkeenn  eerr  EEwwoouutt  vvaann..
AAllss  hhoobbbbyy’’ss  hheeeefftt  ddeezzee
kkaammeerrbbeewwoonneerr  vvooeettbbaalllleenn,,
ffoottoo’’ss  mmaakkeenn,,  ddrriinnkkeenn,,  zzaatt
eenn//ooff  ssttoonneedd  wwoorrddeenn..
MMiisssscchhiieenn  ddooeett  hhiijj  ooookk  nnoogg
aaaann  hhoocckkeeyy..  ZZee  zziieenn  eeeenn
sscchhoouuddeerrttaass  mmeett  zzoo’’nn  ffllaapp

ssttaaaann  eenn  ddaatt  vviinnddeenn  zzee  ttoocchh
wweell  eerrgg  ggaayy..  FFookkkkoo  ddeennkktt  ddaatt
ddeezzee  mmaann  aaccttiieeff  lliidd  iiss,,  wwaanntt
hheett  zziieett  eerrnnaaaarr  uuiitt  ddaatt  hhiijj  nniieett
vvaaaakk  oopp  zziijjnn  kkaammeerr  iiss..  KKeevviinn
ddeennkktt  ddaatt  ddeezzee  ppeerrssoooonn  nnooooiitt
ssllaaaapptt,,  aaaannggeezziieenn  eerr  aalllleeeenn
mmaaaarr  eeeenn  ssllaaaappbbaannkk  ssttaaaatt..
DDeezzee  jjoonnggeenn  zzaall  dduuss  wweell
fflliinnkkee  wwaalllleenn  oonnddeerr  zziijjnn  ooggeenn
hheebbbbeenn..  MMaaaarr  aallss  hhiijj  aall
ssllaaaapptt,,  kkuunn  jjee  hheemm  wweell  wwaakkkkeerr
mmaakkeenn  vvoooorr  eeeenn  ggooeeddee  ttoossttii,,
vvoooorr  eeeenn  aannttii--kkaatteerroonnttbbiijjtt  aallss
hhiijj  ggeezzooppeenn  hheeeefftt,,  ooff  vvoooorr
FFllüüggeell..  HHeett  kkrraattjjee  JJuuppiilleerr  ddaatt
oommggeebboouuwwdd  iiss  ttoott  eeeenn  bbooxx,,
vviinnddtt  WWiilllleekkee  hheelleemmaaaall  nniieett
hhiipp,,  FFookkkkoo  vviinnddtt  hheett  jjuuiisstt
hheeeell  rreettrroo..  DDee  lliicchhttggeevveennddee
ccoommppuutteerr  wwoorrddtt  eeeerrsstt  nnoogg

aaaannggeezziieenn  vvoooorr  eeeenn  mmuuggggeenn--
vvaannggeerr..  DDoooorr  ddeezzee  ssppuulllleenn
ddeennkktt  WWiilllleekkee  ddaatt  ddee  vvrriieennddiinn
vvaann  ddeezzee  ssttuuddeenntt  EElleeccttrriiccaall
EEnnggiinneeeerriinngg  ddooeett..  KKeevviinn
mmeerrkktt  oopp  ddaatt  eerr  ggeeeenn  mmeeiissjjeess
zziijjnn  ddiiee  EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeee--
rriinngg  ddooeenn..  JJaa,,  mmiisssscchhiieenn  eeeenn
ppaaaarr,,  dduuss  ddaann  iiss  ddeezzee  ssttuuddeenntt
zzoo  oopp  ttee  ssppoorreenn..  HHeett  bbeedd
mmaaaakktt  ttoocchh  nnoogg  eevveenn  eeeenn  ddiiss--
ccuussssiiee  llooss..  WWaanntt  aallss  hhiijj  eeeenn
vvrriieennddiinn  zzoouu  hheebbbbeenn,,  zzoouu  hheett
bbeedd  ttoocchh  ggrrootteerr  zziijjnn..  OOff  hhiijj
mmaagg  ggeeeenn  ggrroooott  bbeedd  vvaannwweeggee
ggeellooooffssoovveerrttuuiiggiinnggeenn..  DDee
kkaammeerr  iiss  nnaammeelliijjkk  wweell  eerrgg
nneettjjeess,,  dduuss  eeeenn  vvrriieennddiinn
hheeeefftt  hhiijj  wweell..

DDoouuwwee  vvaann  NNiijjnnaatttteenn  iiss  
2222  jjaaaarr  eenn  kkoommtt  oooorrsspprroonn--
kkeelliijjkk  uuiitt  BBrreeddaa..  TTrroouuwweennss,,
aallss  jjee  hheemm  BBeerrtt  nnooeemmtt,,
lluuiisstteerrtt  hhiijj  ooookk..  DDoouuwwee
ddooeett  ddee  mmiinnoorr  EEmmbbeeddddeedd
SSyysstteemmss,,  ddiiee  hhiijj  llaatteerr  kkaann
ggeebbrruuiikkeenn  aallss  sscchhaakkeell  vvaann
ddee  AAvvaannss  HHooggeesscchhooooll  nnaaaarr
ddee  TTUU//ee..  HHiijj  hhoouuddtt  eerrgg  vvaann
ggeezzeelllliigghheeiidd  mmeett  zziijjnn
vvrriieennddeenn,,  zzooaallss  ssppaannnneenn--
ddee,,  aavvoonnttuuuurrlliijjkkee  rreeiizzeenn
mmaakkeenn  ooff  eeeenn  aavvoonnddjjee
‘‘ccaakkee’’  bbaakkkkeenn  eenn  wwaatteerrppiijjpp
rrookkeenn..  HHiijj  vvooeettbbaalltt  bbiijj
EE..SS..VV..VV..  PPuusspphhaaiirraa  eenn  
wwiinntteerrssppoorrtteenn  iiss  zziijjnn
ppaassssiiee..  JJee  mmaagg  hheemm  ggeerruusstt
wwaakkkkeerr  mmaakkeenn  aallss  eerr  bbrraanndd
uuiittbbrreeeekktt  eenn  hhiijj  wweeeerr  ddoooorr
hheett  bbrraannddaallaarrmm  hheeeenn
ssllaaaapptt..  EEnn  mmoocchhtt  jjee  iinn  jjee
ssttuuddeenntteennhhuuiiss  nnoogg  eeeenn
ppeerrffeeccttee  bbiieerrmmeeeesstteerr  nnooddiigg
hheebbbbeenn……

Het sleutelgat

CCoonnssttiittuuttiieebboorrrreell

BBaammmmmm  bbaammmm  bbaammmmmm..
““DDaammeess  eenn  HHeeeerreenn,,  hheett  iiss
mmiijj  eeeenn  ggrroottee  eeeerr  eenn  eeeenn
wwaaaarr  ggeennooeeggeenn  uu  aaaann  ttee
mmooggeenn  kkoonnddiiggeenn,,  hheett
2277ssttee  bbeessttuuuurr  ddeerr……””..  
DDee  rreesstt  vvaann  ddee  zziinn  ggaaaatt
vveerrlloorreenn  iinn  ddee  bbrraassppaarrttiijj
ddiiee  bbiijj  hheett  nniieeuuwwee  bbeessttuuuurr
aaaann  ddee  ggaanngg  iiss..  HHeett  eennee
cclluubbjjee  iiss  nnoogg  bbeezziigg  mmeett  
ffeelliicciitteerreenn..  HHeett  vvoollggeennddee
bbeessttuuuurr  pprroobbeeeerrtt,,  mmeett  eeeenn
vvooll  bbllaadd  GGoollddssttrriikkee--sshhoottss
iinn  ddee  hhaanndd,,  zziijjnn  vvoooorr--
ggaannggeerrss  aallvvaasstt  wweegg  ttee
wweerrkkeenn..  DDaatt  hheett  bbllaadd  
iinncclluussiieeff  bboorrrreellss  oovveerr  eeeenn
ppaannttaalloonn  hheeeenn  vvaalltt,,
vveerrbbaaaasstt  nniieemmaanndd..  DDaatt  hheett
ssllaacchhttooffffeerr  ddee  ddrraannkk  eerr
mmeett  zziijjnn  hhaanndd  aaff  ddeennkktt  ttee
kkuunnnneenn  kkllooppppeenn,,  aall  eevveenn--
mmiinn..  HHeett  iiss  ddee  ccoonnssttiittuuttiiee--
bboorrrreell  vvaann  ddee  WWeerrvviinnggss--
ddaaggeenn  eenn  aallss  ppeeddeell  ssttaa  iikk
vvoooorraaaann  oomm  vvaann  aallllee  
ssttuuddeennttiikkoozzee  ttaaffeerreelleenn  ttee
ggeenniieetteenn..  

SSttuuddeerreenn,,  hheett  mmooooiissttee  wwaatt
eerr  iiss..  HHooeewweell  hheett  nnoogg  wweell
eeeenn  ddiikk  jjaaaarr  dduuuurrtt  vvoooorrddaatt
iikk  ddee  ttiitteell  ssttuuddeenntt  ddeeffiinnii--
ttiieeff  aacchhtteerr  mmee  llaaaatt,,  kkoommtt
hheett  eeiinnddee  ttoocchh  aall  aannggssttiigg
ddiicchhttbbiijj..  MMeeeerr  eenn  ssttrraakkkkee--
rree  ddeeaaddlliinneess,,  llaannggeerr  aaaann
ddee  TTUU//ee,,  kkoorrtteerr  iinn  ddee
kkrrooeegg..  MMeett  ddee  aaffssttuuddeeeerr--
ssttaaggee  aallss  eeeenn  vvoooorruuiitt
ggeesscchhoovveenn  ddiieennssttvveerrbbaanndd
dduuuurrtt  hheett  eeiiggeennlliijjkk  nnoogg
vveeeell  kkoorrtteerr..  WWeerrkkeenn,,  eellkkee
ddaagg  vvaann  aacchhtt  ttoott  vviijjff  ((ooff
llaatteerr))  eenn  ggeeeenn  ccoonnssttiittuuttiiee--
bboorrrreell  oomm  ddee  nniieeuuwwee  CCEEOO
ttee  bbeeggrrooeetteenn..  HHeett  ffeeiitt  ddaatt
jjee  eellkkee  ddaagg  jjaassjjee--ddaassjjee
kkuunntt,,  wweeeeggtt  ttoocchh  nniieett  eecchhtt
oopp  tteeggeenn  ddee  nnaaddeelleenn..
DDee  ccoonnssttiittuuttiieebboorrrreell  lloooopptt
iinnmmiiddddeellss  oopp  zziijjnn  eeiinnddee,,
mmiijjnn  ttaaaakk  aallss  ppeeddeell  zziitt
eerroopp..  DDee  llaaaattssttee  bbeessttuurreenn
wwoorrddeenn  ddee  ddeeuurr  uuiittggee--
vveeeeggdd  eenn  ddee  sscchhaaddee  wwoorrddtt
ooppggeemmaaaakktt..  VViieerr  nniieett  mmeeeerr
aaaannsspprreeeekkbbaarree  bbeessttuuuurrss--
lleeddeenn,,  éééénn  kkaappoottttee  ppiiaannoo
eenn  eeeenn  iinnddrruukkwweekkkkeennddee
vveerrzzaammeelliinngg  lleeggee  fflleesssseenn
sstteerrkk..  IIeemmaanndd  vvrraaaaggtt::  ““WWiiee
ggaaaatt  eerr  ssttrraakkss  nnoogg  mmeeee
nnaaaarr  hheett  TTeeMMaa--ffeeeesstt??””  DDee
vvoooorrzziitttteerr  oonnttwwaaaakktt  llaanngg
ggeennooeegg  uuiitt  zziijjnn  ddeelliirriiuumm
oomm  ““IIkk  bbeenn  eerrbbiijj!!””  ttee
rrooeeppeenn,,  ddiirreecctt  eerrnnaa  ggaaaann
ddee  lliicchhtteenn  bbiijj  hheemm  wweeeerr
uuiitt..  

SSttuuddeenntt  zziijjnn,,  hheett  mmooooiissttee
wwaatt  eerr  iiss!!

PPiieetteerr  MMoooorreenn  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

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

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
Willeke van Hout en Kevin van Eeten (beiden zevendejaars Scheikundige
Technologie) en Fokko Haverman (zesdejaars Scheikundige Technologie). 
Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

EEnn  hhiieerr  iiss  oonnzzee  eenniiggee  eecchhttee  eeiiggeenn  ……  NNeeee,,  nniieett  LLeeoonnttiieenn,,
mmaaaarr  DDeenniissee  SSlleenntteerr  --  vveerrkklleeeedd  aallss  ddee  bbeekkeennddee  bboorrddjjeess--

oommddrraaaaiisstteerr  vvaann  hheett  ttvv--pprrooggrraammmmaa  ‘‘RRaadd  vvaann  FFoorrttuuiinn’’..
SSttuuddeennttee  SSiimmoonnee  ddee  VVaaaann  mmooeesstt  mmeett  ssttrrooppddaass  oomm

ddoooorrggaaaann  vvoooorr  HHaannss  vvaann  ddeerr  TTooggtt..  
SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  JJaappiiee  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee

hhiieelldd  mmaaaannddaagg  1199  ookkttoobbeerr  eeeenn  aavvoonnddjjee  wwaaaarrbbiijj  hheett  bbeekkeennddee
ssppeellpprrooggrraammmmaa  wweerrdd  nnaaggeebboooottsstt..  JJee  ppaakktt  ddee  bboovveennkkaanntt  vvaann

eeeenn  oouuddee  ssttaattaaffeell,,  jjee  sscchhiillddeerrtt  eenn  kkrriijjtt  eerr  tteekksstt  oopp  eenn  jjee
mmoonntteeeerrtt  hheett  ggeehheeeell  aaaann  eeeenn  bbeezzeemmsstteeeell..  EEnn  vvooiillàà,,  jjee  hheebbtt

eeeenn  hheeuuss  RRaadd  vvaann  FFoorrttuuiinn..  DDee  ddeerrttiigg  JJaappiieelleeddeenn  ddiiee
mmeeeeddeeddeenn  aaaann  hheett  ssppeell,,  mmoocchhtteenn  lleetttteerrss  eenn  wwoooorrddeenn  rraaddeenn

iinn  hhuunn  bboorrrreellrruuiimmttee  FFOORRTT..  UUiitteerraaaarrdd  wwaass  hheett  bbeekkeennddee  
mmeellooddiieettjjee  vvaann  ddee  ssppeellsshhooww  vveeeell  ttee  hhoorreenn..  NNaaaasstt  vveeeell  

aallggeemmeenneerree  wwoooorrddeenn  ppaasssseeeerrddee  ssoommss  ooookk  eeeenn  
sscchheeiikkuunnddiiggee  vvaarriiaanntt,,  zzooaallss  ‘‘ccrryyooggeennee  ddeessttiillllaattiiee’’,,  vveerrtteelltt
SSvveenn  vvaann  BBeellzzeenn  vvaann  JJaappiiee..  ““WWee  hhaaddddeenn  eeeenn  nniieeuuwwee  rreeggeell

iinnggeevvooeerrdd,,  wwaaaarrbbiijj  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  bbiijj  hheett  ddrraaaaiieenn  vvaann
‘‘bbaannkkoovveerrvvaall’’  ((vvrriijj  nnaaaarr  hheett  ‘‘bbaannkkrrooeett’’  iinn  hheett  ttvv--pprrooggrraammmmaa))

ddee  ppuunntteenn  vvaann  eeeenn  aannddeerree  ggrrooeepp  mmoocchhtteenn  aaffppaakkkkeenn..  DDaatt
lleevveerrddee  nnoogg  aaaarrddiigg  wwaatt  ggeesscchhrreeeeuuww  oopp..””  DDee  ddeeeellnneemmeerrss

vveerrddiieennddeenn  ggeeeenn  ggeelldd  mmeett  ggooeedd  ggeerraaddeenn  lleetttteerrss,,  mmaaaarr  wweell
bbiieerrttjjeess..  ((JJvvGG))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

FORTuin 

Een nieuwe commissie
gaat onderzoek doen naar
de belemmeringen voor
gehandicapte studenten in
het hoger onderwijs. Oud-
staatssecretaris en SER-
kroonlid Margo Vliegent-
hart leidt het onderzoek.
De commissie-Maatstaf zal
een lijst maken van voor-
zieningen die iedere instel-
ling ‘redelijkerwijs’ moet

treffen om toegankelijk te
zijn voor studenten met
een handicap. Ze zal daar-
voor gebruikmaken van 
bestaand onderzoeksmate-
riaal, praktijkvoorbeelden
en een rapport van de
inspectie dat nog dit najaar
wordt verwacht. De afgelo-
pen jaren bleek uit verschil-
lende onderzoeken dat de
faciliteiten voor gehandi-

capte studenten veel beter
kunnen. In een onderzoek
uit 2008 door het bureau
Choice, gaven gehandicap-
te studenten de toeganke-
lijkheid van hun instelling
gemiddeld een 6,2. In
dezelfde enquête zei 8,7
procent van de duizenden
deelnemers een beperking
te hebben. (HOP)/.

Onderzoek naar studeren met handicap
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