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Promotieonderzoek
veroorzaakt commotie
Het onderzoek van de vorige
week aan de TU/e gepromoveerde Javed Vassilis Khan
heeft voor veel commotie
gezorgd in de Nederlandse en
Belgische media. In de berichtgeving over zijn awareness
systemen werd de indruk
gewekt dat er eerdaags een
systeem op de markt komt
waarmee familieleden precies
kunnen zien wat ze aan het
doen zijn. Webfora liepen vol
met boze reacties en Khan
ontving dinsdag een mail die
hij als bedreigend beschouwt.
Hij overweegt aangifte te doen.

Op websites met reactiemogelijkheden
veroorzaakte
het
nieuws heel wat commotie.
Honderden lezers vrezen een
vergaande controle van elkaars
doen en laten en reageren
bezorgd en verontwaardigd. Een
paar reacties van anonieme
schrijvers op Security.nl: ‘Het
begint nu toch wel eng te worden
allemaal’ en ‘Dit is een ZIEK
persoon met een ziekelijke controlezucht. Zo’n personen zijn
GEVAARLIJK’. Op
de site
Waarmaarraar.nl
vergelijken
lezers Khans systeem met ‘Big
Brother’ en ‘stalking’.

Op de onderzoekspagina van
Cursor stond vorige week een uitgebreid artikel over Khans
promotie:
‘Semi-automatisch
communicatiesysteem ondersteunt gezinsleven’. Het stuk
werd opgepikt door nieuwsdienst ANP. Daar werd het herschreven en ingekort. Het ANPbericht wekte de indruk dat het
systeem van Khan gebruikt kan
worden om familieleden in de
gaten te houden en dat het binnenkort op de markt komt. ANP
schreef: “Ouders kunnen binnenkort met een eenvoudig
systeem zien of hun kinderen
veilig op school zijn aangekomen
en wat ze daar de hele dag doen.
Ook partners kunnen met een
vergelijkbaar systeem simpel
volgen waar de ander is en wat hij
of zij aan het doen is.”
Onder andere Trouw, NRC,
Volkskrant, Spits, Nu.nl en veel
weblogs namen het nieuws over,
in de meeste gevallen zonder de
inhoud te checken bij de bron.

Misleidend

De kersverse doctor Javed Khan
vindt de reacties heel begrijpelijk, maar zegt de bezorgde
lezers gerust te kunnen stellen.
“De manier waarop het onderzoek in veel media is gepresenteerd, is misleidend. Als het
echt om zo’n controlerend
systeem zou gaan, zou ik de
eerste zijn om te zeggen nee, dit
willen we niet. Het is enorm opgeblazen en uit zijn verband
gerukt. Het was een onderzoekje
met maar vijf kinderen en hun
ouders, en nu wordt het gepresenteerd alsof het op alle
Nederlandse scholen gebruikt
gaat worden. Dat is niet waar. We
hebben nooit de bedoeling gehad
om een dergelijk systeem daadwerkelijk op school te installeren. We hebben onderzoek
gedaan om een idee te krijgen
van de communicatiebehoefte
binnen drukke gezinnen.” (SK)
Lees verder op pagina 3.

TU/e-onderzoeker Speckmann
lid Jonge Akademie
Dr. Bettina Speckmann, universitair hoofddocente in de groep
Algoritmiek van de faculteit
Wiskunde & Informatica, is
verkozen tot lid van de Jonge
Akademie, een select gezelschap van talentvolle, jonge
onderzoekers.
Speckmann (36) wordt na wiskundige prof.dr. Mark Peletier
het tweede lid afkomstig van de
TU/e-faculteit W&I. In haar onderzoek past Speckmann zogeheten geometrische algoritmiek toe in de cartografie en
geografische analyse. Ze is
daarmee tevens het eerste lid van
de Jonge Akademie uit het vakgebied Informatica. Speckmann
vervult onder meer een leidende
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rol in een Europees project over
de analyse en visualisatie van
ruimtelijk bewegende objecten.
Speckmann: “Met moderne technologieën zoals GPS komt ontzettend veel data beschikbaar
over bewegingen van bijvoorbeeld trekvogels. Wij werken
aan methoden om die gegevens
te kunnen analyseren.”
Voordat de geboren Duitse in
juni 2003 naar Eindhoven kwam,
werkte ze als postdoc aan de ETH
Zürich in Zwitserland.
Speckmann promoveerde aan de
University of British Columbia in
Vancouver, Canada. (TJ)
Lees verder op pagina 3.
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Lichtdoorlatende jaloezie
‘het beste idee van de TU/e’

Prijswinnares Mirjam van Laarhoven geflankeerd door Hans Klomp van de
ABN-Amro Technodesk (links) en Rens Brooimans van Mazar.

Onderscheidend, innovatief, duurzaam en commer cieel interessant. Met die kwalificaties wees de jury
maandag 16 november ‘Jaloezie’ unaniem aan als
‘Het beste idee van de TU/e’. De gelijknamige onder nemerswedstrijd vond dit jaar voor het eerst plaats
aan de TU/e. Winnares Mirjam van Laarhoven, vierde jaarsstudente Werktuigbouwkunde, ontwierp een
nieuw soort jaloezie. Met deze luxaflex wordt het
zonlicht deels geweerd, maar ook gebruikt om
kamers van natuurlijk licht te blijven voorzien. De
studente deed al eerder mee aan het tv-programma
‘Het beste idee van Nederland’. Ze reikte toen tot de
laatste 60, in een deelnemersveld van 3600 onder nemers en ontwerpers. Op de TU/e greep Van Laar h oven wel de hoofdprijs. Zo krijgt ze onder meer een
maatpak, een bedrijfswebsite en een startbudget van
duizend euro. “Ik was overtuigd van mijn vondst. Ik
ben blij dat specialisten nu ook erkennen dat het een
goed idee is”, zegt Van Laarhoven. Ze wil het idee in
haar afstudeerperiode verder uitwerken. “Daarna wil
ik het verkopen. Ik ben geen echte ondernemer.”
De wedstrijd is een initiatief van ondernemersver eniging Eindhoven University Business Club (EUBC).
Joep van Putten (vijfdejaars Werktuigbouwkunde) en
Jan Belon (vijfdejaars Industrial Design) richtten de
club onlangs op om starters een forum te bieden

waarop ze, met steun van professionals, ervaringen
kunnen uitwisselen. De vereniging moet TU/e-alumni
en studenten op een laagdrempelige manier helpen
bij het exploiteren en uitdiepen van hun ondernemers concept. “Deze wedstrijd moet ook potentiële entre preneurs motiveren om hun ideeën handen en voeten
te geven”, aldus Van Putten.
De driekoppige jury prees de kwaliteit van de ideeën
van de vijf finalisten. Ze kunnen in principe allemaal
de boer op met hun idee, zo was de stellige over tuiging van juryvoorzitter en TU/e-hoogleraar Onder nemerschap Leo Verhoeff. “De finalisten moeten zich
wel realiseren dat ze hun geesteskindje waarschijn lijk moeten loslaten. Voor commercieel succes zullen
ze een grote marktspeler moeten inschakelen”,
aldus Verhoeff.
De overige vier nominaties kwamen uit de hoek van
de faculteit Industrial Design. Een van de geselec teerde bedrijfsconcepten was Love2Move, een
kinderschoen die bij intensief gebruik van kleur ver andert. Verder complimenteerde de jury meermalen
het idee Flowe, een dynamische wand voor in huis of
op kantoor, die reageert op menselijke aanraking.
EUBC zal de ondernemerswedstrijd volgend jaar weer
organiseren. (TA)
Foto: Paul Bloemen

Staalkaart 3TU biedt overzicht
gezamenlijk onderzoek
De drie technische universiteiten
presenteren volgende week donderdag 26 november tijdens het
jaarcongres van KIVI NIRIA een
staalkaart van hun gezamenlijke
onderzoek. Dat onderzoek is geconcentreerd in zes zogeheten
Centres of Excellence (CoE’s). De
vijftig miljoen euro die in 2007
door het ministerie van OCW aan
de 3TU.Federatie werd toegezegd
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voor de oprichting van deze
CoE’s, is vooral bedoeld voor de
aanstelling van 29 tophoogleraren. De aanstelling van deze
personen verloopt moeizamer
dan verwacht, maar OCW heeft
de periode van vijf jaar waarin de
vijftig miljoen wordt uitgereikt,
al met twee jaar opgerekt.
Volgens
3TU-secretaris
dr.
Mirjam Bult-Spiering steunt het
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ministerie de drie TU’s in het feit
dat men geen concessies wil doen
aan de kwaliteiten van de aan te
nemen hoogleraren.
Lees ook pagina 8 en 9 over de stand van
zaken betreffende de CoE’s en over het
uit eigen middelen gefinancierde Centre
for Ethics and Technology, dat een
bijzondere rol vervult binnen het
3TU-onderzoek.
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Mortada Abdul Roda en Salih Kiliç
“Voor onze ideeën heb je honderd Salih’s en Mortada’s nodig”
Sjoukje Kastelein
Foto: Bart van Overbeeke
Als ze bij elkaar zijn ontstaan
de wildste ideeën. Waar de
inspiratie van de een ophoudt,
gaat de ander verder. Salih
Kiliç (24, derdejaars
Technische Bedrijfskunde) en
Mortada Abdul Roda (26,
derdejaars Biomedische
Technologie) hebben samen al
drie bedrijfjes en er zit nog
meer in de pijplijn.
Het is even zoeken naar het
kantoor op de Kronehoefstraat.
Een onopvallende oprit leidt
naar een grote ouderwetse
boerderij, verscholen achter een
rijtje huizen. Zou dit het zijn?
Salih verschijnt in de deuropening. Het enorme pand
(tweeduizend vierkante meter) is
inderdaad van hen! Althans, ze
huren het. Binnen is alles verrassend netjes opgeknapt en ingedeeld in verschillende kantoorruimtes. “We verhuren ook
aan anderen”, legt Mortada uit.

De ondernemersgeest is meteen
duidelijk.
Mortada was elf toen hij met zijn
familie vluchtte uit Irak. Hij
kwam terecht in Deurne. “Ik las
Jip en Janneke om mezelf
Nederlands te leren en mijn
ouders, beiden universitair
opgeleid, stimuleerden mij en
mijn broertje en zusje om gymnasium te doen.” Salih kwam
vanuit Turkije naar Nederland
toen hij zeven was. Hij deed vwo
in Amsterdam. Ze leerden
elkaar zo’n zes jaar geleden
kennen. Ze ontdekten dat ze
samen heel sterk zijn in het
bedenken van levensvatbare
ideeën. Salih: “Samen komen we
tot hele leuke dingen. Als Mortada
ophoudt sta ik alweer klaar om
tot een hoger level te komen. We
bedenken teveel dingen. Daar
zou je echt honderd Salih’s en
honderd Mortada’s voor nodig
hebben. We zijn een soort drugs
voor elkaar.”
Mortada had destijds al zijn
eigen grafisch ontwerpbureau,

Porta Tela. Samen begonnen ze
een ontbijtbezorgservice,
Ochtendmaal.nl, en een bedrijfje in duurzame energie. Met dat
laatste, Ecotential, zitten ze nog
in de opstartfase. Ze pakken het
grondig aan. Ze zijn al anderhalf
jaar bezig met het verkennen
van de markt en het opbouwen
van een netwerk. Ze zijn op zoek
naar een innovatieve technologie
die ze kunnen doorontwikkelen.
Momenteel bekijken ze de
mogelijkheden van biologische
zonnepanelen. “Die hebben nu
nog te weinig efficiëntie maar ze
zijn wel goedkoop te maken”,
aldus Salih.
Het duo doet lang niet alles zelf.
“We werken veel samen met studenten van andere opleidingen,
zoals Industrial Design en
Technische Informatica. Als we
iemand zien waarvan we denken
dat hij past bij ons bedrijf en
onze mentaliteit, dan proberen
we dat een beetje te laten groeien bij die persoon.” Het aantrekken van enthousiaste part-
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In het Auditorium treffen we op zaterdag 14 no vember TU/e-alumnus Jos Schlangen. Hij is
vandaag toernooidirecteur van het Open NK
Rapid Jeugd Schaken (zie ook pagina 5).

Al vijf jaar lang komt Jos Schlangen een
zaterdag in november terug naar de TU/e
om het grootste eendaagse jeugdschaakevenement van Europa te leiden. Lang geleden,
in 1986, studeerde hij af bij Technische
Natuurkunde. Hij hoorde bij de eerste
lichting afgestudeerden van de Technische

ners is vaak niet moeilijk. “We
hebben inmiddels goede resources gecreëerd: we hebben dit
pand bijvoorbeeld, maar ook de
ervaring en dat is voor anderen
heel leerzaam. Wij zijn zelf vaak
genoeg ‘gevallen’; we kennen de
beginnersfoutjes. Een van de
valkuilen is bijvoorbeeld alles
zelf willen doen.”
Wat maakt hun samenwerking
zo bijzonder? Mortada: “We zijn
behoorlijk verschillend. Bijvoorbeeld alleen al onze achtergrond
en hoe we in het leven staan.
Onze enige overeenkomst is dat
we ons niet beperken qua ideeën, we hebben geen grenzen.”
Hij weet ook precies wat hij
positief vindt aan Salih. “Toen ik
aan de TU/e begon was ik heel
introvert. Dat was zo gegroeid
tijdens onze vlucht naar Nederland; je moest introvert zijn.
Salih is heel sociaal, heel makkelijk. Hij heeft een hele uitgesproken eigen mening, maar hij
is wel goed in staat om zich te
verplaatsen in elke andere

Universiteit Eindhoven. Wat hij zich
daarvan nu als eerste nog herinnert, is dat
hij zijn diploma ontving in een mapje van
de Technische Hogeschool. “Hadden ze
waarschijnlijk nog over.”
Nu werkt Schlangen in de zonne-energie,
hij is internationale sales manager bij
Siemens in Duitsland. Vanuit zijn woonplaats Asten is dat goed te doen.
Vandaag geniet hij van zijn rol als toernooileider. Dat het wat later begint dan gepland
omdat de trein uit Groningen vertraging
heeft, maakt hem niet nerveus. Dat komt
wel vaker voor. “Nee, alles is onder controle.
Dat komt omdat we hulp hebben van zeker
35 vrijwilligers.” Bij het Rapid toernooi
duren de partijen twintig minuten per
persoon. Er zijn negen rondes. Schlangen
zal dus alle vierhonderd deelnemers negen
maal verzoeken plaats te nemen, stil te
worden en ze succes wensen. Een van de
deelnemers is zijn zeventienjarige zoon
Koen. Die doet al mee sinds zijn vijfde. Wat
Schlangen betreft gaat zoonlief volgend jaar
op de TU/e studeren. “Koen heeft interesse

mening. Dat is iets wat ik wel
heel erg op prijs stel.”
“Oef, dat zijn wel hele zware
woorden hoor”, lacht Salih. Hij
vindt het ‘klote’ om over elkaar
te praten. “In bed zit ik echt niet
na te denken waarom ik Mortada
zo aardig vind. Er zijn zoveel
punten positief aan die gast dat
ik niet eens weet waar ik moet
beginnen. Hij is een luisterend
oor. Als je iets kwijt moet, ga dan
even een wandelingetje maken
met Mortada. Daarna zie je het
weer zonnig in. Als wij tweeën
samen zijn is het alleen maar
lachen gieren brullen. Zelfs
ruzie maken is leuk. Je weet op
dat moment al dat je niet boos
kunt blijven op die gast.” De
laatste keer dat ze ruzie hadden
kunnen ze zich niet herinneren.
“Dat zal wel over eten zijn
gegaan”, grinnikt Salih. “Ik ben
echt heel moeilijk met eten en ik
heb zwaar last van smetvrees.
Maar meestal maken we ruzie
om het ruziemaken zelf. Af en
toe is dat gewoon goed.”/

.

in Werktuigbouwkunde en Technische
Natuurkunde.” Dat laatste zou natuurlijk
helemaal mooi zijn, in de voetsporen van
zijn vader, die hij op schaakgebied al tien
jaar verslaat.(NS)

Cursor 19 november 2009
Nieuws /3

TU/e-student wordt wielerprof

Dr.ir. Panos Markopoulos, copromotor Javed Khan:

‘Twitter en Facebook
gaan veel verder’

Job Vissers, student bij de faculteit Scheikundige Technologie,
is wielerprof. Hij tekende een
contract voor een jaar team
Skil-Shimano. “Een droom die
uitkomt”, aldus Vissers zelf.

Vervolg voorpagina

De copromotor van Javed Khan,
dr.ir. Panos Markopoulos van de
faculteit Industrial Design,
verbaast zich eveneens over de
berichtgeving over het awareness
systeem. “De woordkeus ‘ouders
kunnen binnenkort’ suggereert
dat het systeem eerdaags in
gebruik genomen gaat worden.
Dat is simpelweg niet het geval”,
aldus Markopoulos. Hij erkent
dat het een heel gevoelig onderwerp is en ook begrijpt hij dat
mensen niets voelen voor een Big
Brother-achtig systeem. Maar hij
benadrukt dat er met het systeem
van Khan veel minder informatie
wordt uitgewisseld dan met
andere bestaande automatische
communicatiesystemen. “Voor
een vergaand controlesysteem
zijn echt geen nieuwe technologieën meer nodig. Je mobiele
telefoonprovider bijvoorbeeld,
die weet de hele dag precies waar
je bent. En denk eens aan wat
mensen allemaal op Twitter en
Facebook delen. Dat gaat allemaal veel verder dan dit
systeem.”

Khan heeft in zijn vierjarig
promotieonderzoek bekeken wat
voor informatie familieleden
binnen een druk gezin graag met
elkaar zouden willen delen.
Daarbij zijn niet de brokjes
concrete informatie op zich belangrijk (waar is mijn man op dit
moment). Het gaat volgens
prof.dr.ir. Berry Eggen, eerste
promotor van Khan, meer om het
geheel wat wordt gecreëerd: het
gevoel verbonden te zijn met
elkaar. Het is ook niet de bedoeling dat de systemen die Khan
daarvoor ontwikkelde, FamilyAware en SchoolAware, binnenkort op de markt komen.
Daarvoor is nog veel meer onderzoek nodig. Eggen gaf
dinsdag in een radioprogramma
van Studio Brussel nog een toelichting op het systeem. Khan
zelf gaat verder met de ontwikkeling van KidzFrame. Dat is een
systeem waarbij leidsters op
kinderdagverblijven foto’s en
berichtjes kunnen sturen naar de
ouders van de kinderen. (SK)/
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Het zal vooral een leerjaar
worden, verwacht de neoprof.
“Het wordt een ontdekkingstocht
naar mijn mogelijkheden. Ik zal
komend jaar vooral veel leren en
duidelijk krijgen op welke plek ik
in het profpeloton thuishoor.”
Tijdens zijn studie trainde
Vissers ongeveer vijftien uur per
week. Dat zullen er komende
maanden
aanzienlijk
meer
worden. “Op sommige momenten ligt dat rond de dertig uur per
week. Maar het is niet alleen de
training. Profwielrenner ben je
vierentwintig uur per dag. Dat is
een heel ander leven dan ik als
student gewend ben. Ik zal
opnieuw de juiste balans moeten
vinden.”
Vissers is blij dat Skil-Shimano
hem de ruimte biedt om zich te
ontplooien. “Ik hoop mezelf op
een hoger niveau te brengen
zonder dat ik over de kop wordt
gejaagd. Mijn kracht ligt vooral in
eendagswedstrijden. Ik zal als
nieuwkomer in het profpeloton
niet meteen een uitslag rijden in

Parijs-Roubaix of Omloop van
het Volk. Zo realistisch moet je
zijn.”
Vissers werd vorig seizoen in
Ootmarsum Nederlands kampioen bij de amateurs en
eindigde daar tussen de profs als
negende. Dit seizoen boekte de
24-jarige wielrenner uit Erp geen
grote overwinningen, maar
tijdens zijn stage bij SkilShimano liet hij een uitstekende
indruk achter en gaf hij blijk van
z’n
goede
mogelijkheden.
Teameigenaar
Spekenbrink
noemt het niet alleen een kwestie
van ‘hartslag en vermogen’
waarmee Vissers een plek binnen
zijn formatie heeft veroverd.
“Het is belangrijk hoe iemand
binnen een ploeg functioneert.
Job heeft ons ook op dat punt
overtuigd. Hij is een waardevolle
schakel binnen het team.”
Vissers zal zijn profdebuut waarschijnlijk in februari maken
tijdens enkele etappekoersen in
Frankrijk. Zoals het er nu uitziet,
volgt de echte vuurdoop op 28 februari tijdens de Belgische semiklassieker
Kuurne-BrusselKuurne.
Het koersen tussen de groten der
aarde is voor Vissers ‘een droom
die uitkomt’. Hij kijkt nog steeds
op tegen klasbakken van het

Job Vissers. Foto: Cees van Keulen

kaliber Tom Boonen met wie hij
straks zij aan zij fietst. “Maar het
is niet zo dat ik me aan de kant
laat zetten. Ik ga de strijd aan”,
klinkt het zelfbewust.
Vissers gunt zichzelf twee tot drie
jaar om zich te bewijzen. Lukt dat
niet, dan zal hij waarschijnlijk
ervoor kiezen om zijn studie te
verzilveren. “Ik heb geen zin om
in de marge van het profpeloton
te rijden. Ik wil presteren en overwinningen binnenhalen. Anders
hoeft het niet voor mij.” (FvO)
Meer info:
www.skilcyclingteam.com

Brabant Center of Entrepreneurschip van start Acht TU/e-studenten azen
Het Brabant Center of Entrenemingszin bij studenten en uni- nieuwe instituut. Wetenschapop BRAINS Award
preneurship (BCE) is dinsdag 17 versiteitsmedewerkers aan te pelijk directeur is prof.dr. Geert
november in theater De NWE
Vorst in Tilburg officieel
geopend. Het startschot voor
het samenwerkingsverband
voor ondernemerschap van de
TU/e en de Universiteit van
Tilburg (UvT) werd onder
andere gegeven door zakenvrouw en tv-presentatrice
Annemarie van Gaal.
Het
Brabant
Center
of
Entrepreneurship (BCE) is in het
leven geroepen om de onder-

wakkeren en hun ondernemende
houding te stimuleren. Het
centrum wil geïnteresseerde studenten uiteindelijk meer bagage
meegeven op dit terrein en ondernemen meer onderdeel laten
vormen van het onderwijsprogramma. Drs. Kees Kokke,
docent bij de capaciteitsgroep
Operations, Planning, Accounting, and Control van de TU/e-faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences (IE & IS), is
algemeen directeur van het

Speckmann: ‘Met Plasterk wil ik wel
praten over onderzoeksfinanciering’
Vervolg voorpagina

Bettina Speckmann is verheugd
over haar uitverkiezing: “Wat ik
vooral belangrijk vind, is dat de
leden van de Jonge Akademie
meepraten over maatschappelijke thema’s en wetenschapsbeleid. Daar heb ik ook wel
ideeën over. Naar mijn mening is
de financiering van onderzoek in
Nederland bijvoorbeeld heel raar
geregeld, vooral nu er de laatste
tijd minder geld naar de universiteiten gaat. Daar zou ik met minister Plasterk graag eens over
praten.”

Enthousiasmeren

De Jonge Akademie, een zelfstandig onderdeel van de
Koninklijke
Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
(KNAW), is in 2005 opgericht om
jonge onderzoekers in contact te
brengen met collega’s uit andere
vakgebieden.
De
Jonge
Akademie geeft haar mening
over maatschappelijke en politieke thema’s en wil het brede
publiek enthousiasmeren voor
de wetenschap. Elk jaar worden

tien onderzoekers geselecteerd
die voor vijf jaar lid mogen zijn
van de Jonge Akademie.
Hiervoor
komen
wetenschappers in aanmerking die
zich al hebben bewezen, maar
nog geen tien jaar geleden zijn
gepromoveerd.
Vanuit de TU/e is dr. Carlijn
Bouten (Biomedische Technologie) vanaf de oprichting lid van de
Jonge Akademie. Onlangs werd
bekend dat zij in het kader van de
Jonge Akademie fractievoorzitter
Femke Halsema van GroenLinks
gaat helpen bij het duiden van
wetenschappelijke informatie.
Prof.dr. Mark Peletier, hoogleraar Wiskunde aan de TU/e, behoorde in 2006 tot de eerste
lichting van tien nieuwe leden.
Speckmann wordt op 18 maart
volgend jaar geïnstalleerd als lid.
Het is de bedoeling dat de eerste
generatie, waaronder Bouten,
dan zal aftreden. (TJ)/

.

Duysters, eveneens van de faculteit IE&IS.
Het BCE-programma loopt tot
minimaal 2012 en is opgezet
door verschillende partijen
binnen de TU/e en de UvT. De
twee universiteiten dragen circa
anderhalf miljoen euro bij. De
partners, waaronder de provincie, de Stichting Brainport en
de
betrokken
gemeenten,
brengen gezamenlijk ruim drie
miljoen euro in. (TA)/

.

Acht van de tien genomineerden
voor de BRAINS Award zijn afkomstig van de TU/e. Stichting
Brainport
heeft
studenten
gevraagd om innovatieve en
maatschappelijk relevante ideeën
en producten te bedenken die
bijdragen aan een prettiger
woon-, werk- en leefklimaat in
Eindhoven. Een vakjury uit het
bedrijfsleven en het onderwijs
maakte een keuze uit ruim zestig
inschrijvingen. De gemeente
heeft de wedstrijd dit jaar in het

leven geroepen en wil hem tot
2013 jaarlijks houden. Er is een
prijzenpot van 25.000 euro beschikbaar gesteld, met een
hoofdprijs van 6.500 euro. De
gemeente wil studenten en het
bedrijfsleven op deze manier
met elkaar in contact. De award,
waarvan de uitreiking vanavond,
19 november plaatsvindt in
jongerencentrum Dynamo, is
onderdeel van de Brainport
Entrepreneurship Week.
Zie : www.brainseindhoven.nl.

Ach en Wee
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Opinie TU/e
Prof.dr.ir. Ton Backx, decaan van de faculteit Electrical Engineering

Vox Academici

“Wat we nodig hebben is een
eenheid van zicht”
Laat het beheer van de Nederlandse
straatverlichting over aan lichtconcerns
als Philips en vervang alle straatlampen
in een keer door leds die aangaan zodra
er verkeer is. Door de duurzaamheid van
de lampen betaalt die investering zich
binnen enkele jaren dubbel en dwars
terug. Dat stelde Philips-bestuurder
Gottfried Dutiné onlangs voor in het
Eindhovens Dagblad. Is dit plan technologisch haalbaar en politiek wenselijk?
“Als onze straatverlichting op commerciële basis wordt beheerd, bestaat het risico
dat dit minder goed gebeurt op plaatsen
waar het minder lucratief is”, zegt prof.dr.
ir. Ton Backx, decaan van de faculteit
Electrical Engineering. “Het beheer kan
dus beter in publieke handen blijven.”
Het vervangen van de straatverlichting
door leds is volgens hem technisch wel
haalbaar. “Leds zijn zuinige lampen die,
mits goed gemaakt, een lange levensduur
hebben. Ze gaan minimaal drie of vier
keer zo lang mee als de huidige spaarlampen. Het vereist wel een enorme investering om het bij alle straatlantaarns
in een keer te doen, maar dat zal zich op
termijn inderdaad terugbetalen. De
grootste barrière is het opschalen van de
volumes: de productiefaciliteiten in de
wereld zijn niet voldoende om alle
lampen in een keer te vervangen.

Er is een uitvoerige discussie gaande over
het beoordelen van de kwaliteit van de
lampen. De lichtopbrengst wordt momenteel afgemeten aan de hoeveelheid
lumen die een lamp uitstraalt. Dat is een
subjectieve maat die nog stamt uit de
jaren dertig van de vorige eeuw, en die
gerelateerd is aan de eigenschappen van
de gloeilamp. Spaarlampen en ledlampen
zijn heel andere soorten lichtbronnen
dan een klassieke gloeilamp. Het is dus
tijd om na te denken hoe we de kwaliteiten van deze nieuwe lampen kunnen
meten. Er is een nieuwe standaard nodig,
gekoppeld aan hoe we het licht waarnemen. Lumen is een eenheid van licht,
maar wat we nodig hebben, is een eenheid van zicht.
Als je mensen het licht toont van een
gloeilamp, een ledlamp en een spaarlamp, hebben ze vaak een voorkeur voor
de ledlamp. Ook als de lichtopbrengst van
die lamp op dat moment minder is. Toch
wordt de op lumen gebaseerde lichtopbrengst overal breed uitgemeten, net als
het vermogen van een lamp. Dat zijn
eigenlijk rare maatstaven voor de prestaties van de nieuwe, laagenergetische
lampen. Die normen passen niet meer bij
de huidige lichtbronnen.
Het ontbreekt aan goede normen en
richtlijnen voor de bewaking van de
kwaliteit van ledlampen. Dat kan leiden

tot slechte producten. Wanneer die op de
markt komen, kunnen consumenten een
afkeer van het product krijgen. Dat
moeten we voorkomen. We moeten nadenken over goede kwaliteitsmaatstaven
voor ledlampen, die op een betrouwbare

wijze zijn te controleren. Ik denk dat het
lichtinstituut van Eindhoven hierin een
belangrijke functie kan vervullen.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Archieffoto: Bart van Overbeeke

De TU/e in 2020
Waar moet de TU/e in 2020 staan in de regio, nationaal en internationaal?
W e k e l i j k s g e e f t i e m a n d v a n b i n n e n o f b u i t e n d e u n i v e r s i t e i t o p d e z e v r a a g zijn
of haar visie.

Een vlucht van Tokyo naar
Europa, na gesprekken over
Industrial Design met Keio
University, nodigt uit tot relativeren. Vliegend via de
Noordpool, dat is korter op
een bol, gaat in korte tijd de
zon tweemaal onder en komt
eenmaal -in het Westen- op.
TU/e 2020 gaat over relativeren en over kiezen. De
uitkomst van het proces
wordt bepaald bij het selecteren van de meedenkers.
Kiezen we voor schijnbaar
risicoloos op de winkel
passen (een dodelijk scenario op langere
termijn), of voor de boekhouding als
leidraad, of voor visie? Echte vernieuwing volgt niet uit extrapolatie van het
bestaande, met bestuurlijke agenda’s die
alle blokjes enkele millimeters vooruit
zetten terwijl de wereld in razend tempo
verandert.
Interessant is, ons los te maken van
bestaande structuren en ‘aan de andere
kant’ te beginnen: ‘waar willen we zijn
in 2020’, en van daaruit terugredeneren
naar vandaag. Daar is bestuurlijke moed
voor nodig, omdat in principe al het
bestaande ter discussie wordt gesteld:
vakgebieden en faculteiten, organisatiestructuren, het zelfstandig voortbestaan
van de universiteit. Nieuwe scenario’s
kunnen ontstaan zoals een
TUe/internat. met dependances in
Shanghai, Sao Paulo en Moskou.

Internationalisering is
een ‘must’. In ons vakgebied ID is dat in de
industrie en op universiteiten een deel van de
inhoud, omdat het ontwerpen voor mensen
begint bij de gebruikers
in hun culturele context.
Voor het ID-onderzoek
is een groep van vijf à
tien geselecteerde
partneruniversiteiten in
vier continenten aan het
ontstaan. Elk met een
eigen industrieel achterland, waarmee een
‘global research agenda’ wordt opgezet:
gezamenlijk gaan wij straks over inhoud
en toekomst van het vakgebied.
Dit is maar één aspect van 2020, en
natuurlijk is dit makkelijker voor een
jonge faculteit zonder geschiedenis en
met recent gemaakte keuzen, maar het
starten van de discussie ‘aan de 2020kant’ geeft algemeen meer gelegenheid
om los van geschiedenis de creatieve
jacht op nieuwe scenario’s te durven
openen.
Het nemen van afstand, relativeren en
kiezen is een beproefde methode.
Daarbij is visie nodig en vervolgens bestuurlijke moed om het uit te voeren.
Jeu Schouten, decaan faculteit Industrial
Design.
Reageer op www.tue.nl/strategie2020.

Hoe staat het met de ‘branding’ van de
TU/e? Als er al van ‘neuzen’ sprake is,
dan wijzen ze alle kanten op. Uit de
stukken die onder het motto ‘De TU/e in
2020’ in Cursor verschijnen, blijkt dat er
geen enkele consensus bestaat over onze
toekomst. De een vindt dat de TU in
omvang moet verdubbelen, minstens;
volgens de ander moet de TU juist kleiner
en ‘fijner’ worden. Henk Swagten, de
scribent in Cursor 8, heeft waargenomen
dat de kwaliteit van het onderwijs de
laatste twintig jaar ‘geweldig’ en ‘indruk wekkend’ is gegroeid. Twintig jaar
geleden moet het onderwijs wel van een
heel bedenkelijk niveau geweest zijn,
want ondanks de enorme kwaliteitsgroei
kan het ‘nog veel beter’. Hij moet zelf nog
een staartje van het miserabele onder wijs van toen hebben meegemaakt. Dat
hij in die barre omstandigheden met lof is
afgestudeerd zegt dus niet zo veel.
Overigens heeft hij, het moet gezegd, wel
enig recht van spreken: hij was ‘beste
masterdocent 2009’ - raar hybride woord
trouwens.
Hoewel ik het overigens op veel punten
met Swagten eens ben, maak ik me on gerust over de diversiteit aan meningen
die ik in de rubriek aantref. Waar zwalpt
het blinde lot ons heen? Moeten we
groeien, moeten we krimpen; gaan we de
goeie kant op of moet het allemaal heel
anders? Moeten we selecteren aan onze
poort of moeten we iedereen die kan
lezen, toelaten? Niet alleen hoogleraren
en managers kunnen in ‘De TU/e in 2020’
hun zegje doen, ook studenten mogen
hun mening geven. Ik ben benieuwd
wanneer onze cateraar en de schoon maakdienst hun stem zullen laten horen.
Maar, waar is onze brand manager, onze brandwacht,
onze brandmeester, onze

Brandaris, die zijn licht over alle hoeken
van onze campus zou moeten laten
schijnen? In september zou toch, onder
leiding van deze Brandmeester, een
grote brandingcampagne van start gaan.
Is die al begonnen, is die al geweest?
Waarom horen we niks? Bovendien, voor
je gaat ‘branden’ zou je toch moeten
weten wie je bent of wie je wilt zijn. Of
zijn de stukjes op de opiniepagina
bedoeld om de meningen te peilen,
waaruit straks een soort gemene deler
wordt gebrand? Alle brandneuzen
dezelfde kant op.
Ik zou het eindelijk wel eens willen
weten: wie zijn ‘wij van de TU/e’? Ik
brand van nieuwsgierigheid!
Fred Sleutel

Effe zeuren
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Prijs voor Eindhovense
scriptie op Delftse
ontwerpvierdaagse
Ir. Saskia Bakker, recent afgestudeerd bij de TU/e-faculteit
Industrial Design, heeft voor
haar afstudeerproject
‘Move | Learn | Explore’ de
Gerrit van der Veer-prijs gekregen voor de beste scriptie op
het gebied van ‘human-computer interaction’. De prijsuitreiking vond plaats op de TU Delft
en was ingebed in een vierdaags evenement ter gelegenheid van de World Usability
Day op 12 november.
De jury verkoos het werk en de
presentatie van Bakker boven die
van twee andere genomineerden
-beiden eveneens afkomstig van
de TU/e. Behalve de prijsuitreiking vond op 12 november ook
het eerste Design for Usabilitysymposium plaats. Daarnaast
was Delft van 12 tot 14 november
decor voor de jaarlijkse Design
United-tentoonstelling, die voorheen altijd gehouden werd op de
TU/e. De vierdaagse werd afgesloten met de zevende editie van
het Nationaal Ontwerp Weekend.
Aan de Gerrit van der Veer-prijs
is een geldbedrag van 1500 euro
verbonden, vertelt winnares
Bakker, die inmiddels als promovenda bij ID aan de slag is.
Daarnaast kreeg ze een designlamp. Bakker ontwierp
objecten waar kinderen mee

“Negen uit negen”

kunnen leren abstracte dingen te
begrijpen in termen van concrete
bewegingen, zoals de toonhoogte
van geluid (zie ook het achtergrondverhaal in de Cursor van 22
oktober). Het was de tweede keer
dat de scriptieprijs werd uitgereikt.

Gebruiksgemak

Het Design for Usability-symposium is direct gelieerd aan het
gelijknamige
project
waarbinnen de drie technische universiteiten vijf promovendi onderzoek laten doen naar het
gebruiksgemak van producten.
Een van hen gaf een lezing, de
andere vier verzorgden workshops. Ir. Christelle Harkema is
de Eindhovense promovenda
binnen het project. De industrieel ontwerpster, die zelf een
workshop over een ‘toolbox for
usability’ verzorgde (over het
overdragen van kennis die is opgedaan tijdens een ontwerpproces en over het nemen van beslissingen tijdens zo’n proces),
schat dat er tegen de driehonderd
mensen afkwamen op het symposium. “Voornamelijk uit het
bedrijfsleven. Daar ben ik erg blij
mee; voor een onderzoeker is het
fijn het gevoel te krijgen dat er
ook echt interesse bestaat uit het
bedrijfsleven voor je onderzoek,
dat het nut heeft.” (TJ)/

.

De vijftiende editie van het Open Nederlands Rapid
Kampioenschap voor de jeugd, waarvoor de TU/e
voor de vijftiende maal gastheer was, werd zaterdag
14 november gehouden in het Auditorium. “Dit is het
grootste eendaagse jeugdschaakevenement van
Europa”, zegt toernooidirecteur en TU/e-alumnus Jos
Schlangen. Vierhonderd jonge schakers spelen
negen ronden van twintig minuten per persoon. Een
van hen is Sourav Bhattacharjee. Hij speelt in de
groep die geboren is in 2000. “Ik was ziek van ochtend en moest overgeven. Mijn vader vond niet
goed dat ik ging, maar ik wilde zo graag.” Dus bracht
zijn moeder, die als promovenda werkt bij de fa culteit Electrical Engineering, Soerav toch maar de
zaal. En niet voor niets; aan het eind van het toernooi
heeft hij alle partijen gewonnen.

Niet alledaagse wiskundewedstrijd
Negen jongens en één meisje
waren 13 november op bezoek op
de TU/e als finalisten van de
Nederlandse Wiskunde Olympiade 2009, waarvan op die dag
de precieze uitslag bekend werd
gemaakt. Guus Berkelmans uit
Amstelveen behaalde als enige
van de ruim 4300 deelnemers
het maximale aantal punten en
won daarmee de hoofdprijs van

vijfhonderd euro. De Nederlandse Wiskunde Olympiade is
een wedstrijd voor middelbare
scholieren met belangstelling
voor creatieve en niet alledaagse
wiskunde. De voorronde vindt
plaats in januari op de scholen, de
finale in september op de TU/e.
De dertig scholieren met de
meeste punten mogen deelnemen aan een trainingsgroep.

Daaruit wordt een team van zes
leerlingen
geformeerd
dat
Nederland volgend jaar vertegenwoordigt bij de Internationale
Wiskunde Olympiade in Kazachstan van 5 tot 14 juli.
Trainingsleider is dr. Quintijn
Puite die aan de TU/e werkt bij de
faculteit Wiskunde en Informatica.(NS)/

.

Engelse vertaling van Nederlandse
techniekhistorie
Van het laatste deel van de zevendelige serie ‘Techniek in
Nederland in de twintigste
eeuw’ (TIN-20), die in 2003
werd afgesloten, verschijnt
vandaag, 19 november een bewerkte Engelstalige uitgave. Zo
wordt het mogelijk dat ook
buitenlandse wetenschappers
notie kunnen nemen van deze
speciale beschrijving van de
onze geschiedenis, aldus Johan
Schot, hoogleraar Techniekgeschiedenis.
Schot voerde samen met zijn
Eindhovense collega Harry
Lintsen (beiden zijn verbonden
aan de Stichting Historie der
Techniek) en de Twentse emeritus hoogleraar Arie Rips de
redactie van het boek, dat de titel
‘Technology and the Making of
the Netherlands. The Age of
Contested Modernization, 1890-

1970’ draagt. In het boek komt
een breed scala aan veranderingen aan de orde: de opkomst
van de consumptiemaatschappij,
de ontwikkeling van een kennissamenleving en de rol van ingenieurs in de zich moderniserende samenleving. Er is veel
aandacht voor de netwerkvorming die gezorgd heeft voor
de materiële eenwording van
Nederland via transportwegen,
elektriciteitsnetwerken en gasnetten. Ook nieuwe technieken,
die vaak de aanjagers waren van
het
moderniseringsproces,
komen aan bod, zoals elektriciteit, de verbrandingsmotor,
synthetische chemie en nieuwe
communicatietechnieken.

Begrijpelijk maken

Het bewerken van het origineel is
volgens Schot in twee fases
gegaan. Schot: “Eerst is het

gewoon vertaald, daarna is een
Amerikaanse
eindredacteur
ermee aan de slag gegaan, om het
voor een buitenlands publiek begrijpelijk te maken. Wij schreven
het destijds met het oog op een
Nederlandstalig publiek en dan
worden bepaalde zaken of uitdrukkingen door buitenlanders
niet begrepen. Ook is deze
uitgave geüpdatet.”
Het boek, dat gefinancierd werd
door NWO, verschijnt in een
oplage van duizend stuks. Van
het boek zullen in Nederland nog
wel de nodige exemplaren
worden afgezet, zo verwacht
Schot, “maar zeker ook bij
collega techniekhistorici in de
rest van Europa. Daarnaast zit in
Amerika nog een grote groep ingenieurs met een Nederlandse
achtergrond, die er zeker geïnteresseerd in zullen zijn.”(HK) /

.

“Negen uit negen”, zegt hij trots, met een grote
glimbeker in zijn hand.
De openingszet deed universiteitssecretaris Harry
Roumen voor Arlette van Weersel. Zij doet al vanaf
het begin mee aan het NK Rapid. “De meeste deel nemers komen ieder jaar terug”, weet Schlangen,
“en dat maakt het ook een bijzonder toernooi.”
Van de schaakbond KNSB was bestuurslid Monique
Stam aanwezig. Als geluidsdeskundige roemt ze de
akoestiek van het Auditorium. “Moet je horen, vier honderd schakers, honderd begeleiders, en al die
vrijwilligers zijn hier samen, en toch klinkt het (met
ogen dicht) of je in een kleine rustige ruimte bent.”
Foto: Rob Doolaard

TU/e-terrein witte vlek op
Google Streetview
De campus van de TU/e vormt
een witte vlek op de kaart van
Google Streetview. Waar de
rest van Eindhoven nauwkeurig
onder de loep is genomen,
schittert het universiteitsterrein door afwezigheid. Van
boze opzet is echter geen
sprake.
Streetview is een onderdeel van
Google Maps. Het is een toepassing waarmee het mogelijk is
om, aan de hand van foto’s, op
straatniveau door steden en
dorpen te dwalen. Bezoekers
kunnen de beelden 360 graden
draaien, schuiven en inzoomen
op details. Sinds dinsdag 10 november zijn dertig Nederlandse
steden, waaronder Eindhoven,
toegevoegd aan het wereldwijde
bestand.
Hoewel
Google
Nederland nooit cijfers naar
buiten brengt, kan woordvoerder
Alistair Verneij niet ontkennen
dat het storm loopt. Vanaf de introductie
van
ZuidoostNederland
heeft
Google
Streetview volgens hem ‘zeker’
tienduizenden bezoekers extra
getrokken.
Dat de TU/e niet voorkomt op
Streetview, wijt hij aan de
slagbomen die de campus van de
rest van de stad scheiden. “Onze
camerawagens
fotograferen
alleen op openbaar terrein dat
toegankelijk is. Als we iedere terreinbeheerder vooraf moeten

verzoeken of de slagbomen
omhoog kunnen, kost dat enorm
veel tijd en moeite. Dan valt er
geen Streetview te maken.”

Winterstop

Uiteraard wil Google de witte
vlekken in de toekomst inkleuren. Maar alleen als terreinbeheerders daar zelf om vragen.
Verneij waarschuwt meteen dat
er veel tijd overheen kan gaan
voordat een dergelijk verzoek
wordt gehonoreerd. “We hebben
nu een winterstop. Met dit grijze,
natte weer fotograferen we niet.
De beelden zijn veel te donker en
de kans op schade aan de apparatuur is te groot. De meest optimale weersomstandigheden?
Zonnig, maar een beetje lichtbewolkt zodat we minder weerspiegeling krijgen.”
Het College van Bestuur laat via
woordvoerder Peter van Dam
weten dat Streetview van harte
welkom is. “We willen de wereld
graag laten zien wie we zijn.
Maar dan zullen ze zelf wel met
ons contact op moeten nemen,
want we weten niet waar ze zitten
en wie we bij Google moeten benaderen. Als ze komen, kunnen
ze bij mij een gratis uitrijkaartje
komen halen”, besluit hij
lachend. (FvO) /

.
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Magische straling uit
Wat zou het handig zijn voor de douane op Schiphol. Straling
waarmee je door kleding en verpakkingsmateriaal kunt kijken
op zoek naar verborgen wapens of explosieve vloeistoffen en
die geen schade aanricht aan het menselijk lichaam. Weg met
die tijdrovende lopende band en metaaldetectorpoortjes. Het
is geen utopie. Tenminste, die straling bestaat, het is alleen
verdraaid lastig te maken. Promovendus ir. Willem op ’t Root
slaagde er echter wel in.
Hij promoveert dinsdag 24 november.
relatief onschadelijke karakter van de
straling is terahertzstraling wel heel
geschikt voor het maken van medische
afbeeldingen. En onlangs werd het
gebruikt om verborgen verflagen achter
een schilderij tevoorschijn te toveren.
Terahertzstraling is elektromagnetische
straling met een golflengte van ongeveer
een millimeter.
Daarmee valt het
precies in een gat
tussen de straling die
wordt toegepast in
radiosignalen, magnetrons en mobiele telefoons (radiofrequente straling ofwel RF)
enerzijds, en aan de
andere kant van het spectrum infraroodstraling (denk aan afstandsbedieningen)
en zichtbaar licht (het optische domein)
(zie ook de afbeelding).

miljoenste van een miljardste seconde) is
daar de afgelopen twintig jaar verandering in gekomen, vertelt Op ’t Root. “Met
die laserpulsjes kun je in een halfgeleider
heel korte stroompulsjes opwekken, en
die zorgen er weer voor dat de halfgeleider terahertzstraling uitzendt. Dat heet
gelijkrichting. De opgewekte straling is
echter relatief
zwak en er is dus
behoefte aan een
veel intensere
bron.”
Daarom ontwikkelden Op ’t Root
en zijn collega’s
van de capaciteitsgroep Coherence
and Quantum Technology (faculteit
Technische Natuurkunde) een variant op
de gelijkrichtingsmethode: hij versnelde
kleine pakketjes elektronen -misschien
het best te vergelijken met een schot
hagel uit een geweer- tot 99 procent van
de lichtsnelheid en stuurde deze met
volle vaart op een plaatje aluminium. Bij
de botsing van de elektronen met het
metaal ontstaan korte, intense pulsjes
terahertzstraling. “De elektronen hebben
een elektrisch veld om zich heen en op
het moment dat het elektronenpakketje
in het aluminium verdwijnt, verdwijnt
ook dat elektrische veld.” Die overgang
gaat gepaard met het uitzenden van een
elektromagnetische terahertzpuls, die als
het ware het nog aanwezige elektrische
veld ‘opveegt’.
Zolang de omvang van het elektronen-

Met terahertzstraling kun je
wapens onder
kleding zien zitten

Gelijkrichting

Foto: Bart van Overbeeke

M

et terahertzstraling kun je metalen
wapens die onder kleding verborgen zijn
gewoon zien zitten, zegt Willem op ’t
Root (30). “En de straling is in tegenstelling tot röntgenstraling niet ioniserend en dus onschadelijk.”

Lachend: “ Je kunt iemand er hooguit een
beetje mee opwarmen, maar aangezien
het erg lastig is om krachtige terahertzbronnen te maken, is dat voorlopig geen
probleem.” Of je de röntgendetectie er
volledig mee kunt vervangen durft de promovendus niet te zeggen, maar door het

“In het optische bereik kun je lasers
gebruiken, en radiofrequenties zijn relatief eenvoudig op te wekken met generatoren, maar beide technieken zijn ongeschikt om terahertzstraling te maken. Er
komt wel wat van die straling van hete
voorwerpen, maar daarvan is maar een
heel klein deel in het juiste golflengtegebied.”
Toch kun je een bepaald soort lasers
gebruiken om terahertzstraling op te
wekken. Met de ontwikkeling van femtosecondelasers, die extreem korte lichtpulsjes afgeven (een femtoseconde is een

Gekweekt vlees stapje dichterbij
Meet the new meat. De nauwelijks te
vertalen titel van een hoofdstuk in
Boonens proefschrift geeft goed aan
waar haar onderzoek aan bijdraagt: een
nieuwe manier van vleesproductie.
Zonder milieuproblemen en dierenleed
en met de mogelijkheid gekweekte
spieren te gebruiken in de geneeskunde. Kristel Boonen onderzocht bij
Biomedische Technologie de meest
ideale omstandigheden voor het
groeien van skeletspierweefsel.
Boonen hield zich de afgelopen vier jaar
bezig met de spiercellen van het skelet.
Een spier bestaat uit vezels en elke vezel
is gevormd uit een groepje gefuseerde
cellen. Deze hebben geen delingscapaciteit meer. Maar elke spiervezel draagt
twee of drie satellietcellen bij zich. Die
cellen zijn normaal gesproken in het
lichaam verantwoordelijk voor de verrassende mate van herstel bij spierblessures, omdat ze zich snel delen.
Zodra een beschadigde spier bepaalde
stoffen afscheidt, komt een saltellietcel in
actie en gaat nieuwe spiercellen
aanmaken. Ze zijn dus zeer geschikt als
stamcelbron. Het enige probleem is dat
het lijkt of de satellietcellen hun stamcelcapaciteit verliezen op het moment dat ze
in een kweekbakje belanden. Boonens hypothese is dat dit komt doordat de cellen

weggehaald worden uit de specifieke omgeving waarin ze zich normaal bevinden.
“In een lichaam zijn satellietcellen
compleet omgeven door zacht materiaal
en liggen ze als het ware te slapen tussen
eiwitnetwerken aan de ene kant en een
spiervezel aan de andere kant. Bij inspanning krijgen de vezels van zenuwen allerlei elektrische signalen en worden ze uitgerekt, of eigenlijk samengetrokken. Die
omstandigheden heb ik in het lab nagebootst.” Het onderzoek werd mede ondersteund door subsidie van SenterNovem.
De industriële partner was worstfabrikant
Stegeman.
In een kweekbakje liet Boonen satellietcellen groeien uit spierweefsel van muizen
en volgde ze hoe ze via deling losse cellen
vormden en fuseerden tot vezels. “De stijfheid van de gel waarop de cellen liggen
blijkt invloed te hebben op hoe goed ze
delen en spierstructuren vormen.
Grappig is dat er in een tweedimensionale kweek een stijfheid van minimaal 10
kilopascal (kPa) nodig is en dat we die
drempel in een 3D- kweek niet tegen
kwamen. Dat betekent dat op driedimensionale wijze vlees in zachter materiaal te
kweken is. Voor consumptievlees is dit
echter geen optie; je hebt toch een bepaalde bite nodig in een lapje vlees aan je
vork. Kipfilet en runderbiefstuk hebben
een stijfheid van ongeveer 20 kPa.”

Boonen ziet mogelijkheden voor slagers
om in de toekomst hun vlees bij een
heuse fabriek in te kopen.”De artificiële
smaak is nu al goed te noemen. Mijn tong
proeft nauwelijks verschil tussen
kunstmatig vlees en
ouderwets vlees.”
Om aan de juiste
vorm en vastheid te
komen denkt
Boonen aan kweek
in afbreekbare of
eetbare gels.
“Gebruik je afbreekbare gel dan degenereert deze spontaan of wordt hij afgebroken door de cellen. Dat gebeurt nu ook bij
de kweek van hartkleppen. Maar je kunt
ook collageen als drager gebruiken voor
de satellietcellen, dat is eetbaar. Sterker;
dat wordt nu al gebruikt in de bio-industrie om vlees meer water op te laten
nemen zodat het zwaarder wordt en de
consument zodoende meer moet afrekenen.”
Om tissue-engineering te gebruiken in de
regeneratieve geneeskunde zijn er net
wat meer vereisten dan en smaak. Dan
moeten de spieren ook kracht hebben. Na
celdeling gaan spiercellen fuseren,
daarna ontwikkelen ze de voor skeletspiercellen kenmerkende dwarsstreping.
Pas na de vorming hiervan zijn de vezels
tot contractie in staat. “Nu is de kracht

van gekweekte cellen een factor honderd
lager dan in het lichaam.” Maar wanneer
dat verbeterd wordt zal de chirurgie
dankbaar gebruik gaan maken van in vivo
aanpak. “Bij het wegsnijden van tumoren
verdwijnt vaak ook
omliggend weefsel.
Dat zou in de
toekomst door
satellietcellen in
het lichaam
hersteld kunnen
worden.”
Om de elektrische signalen die in het lijf
door zenuwen afgegeven worden te simuleren, plaatste Boonen twee elektrodes in
de petrischaal en maakte ze een aantal
milliseconden een elektrisch veld. Ze zag
de spieren door membraandepolarisaties
samentrekken en sneller dwarsstreping
ontwikkelen. Of dat nu in een twee- of
driedimensionale kweek was, maakte niet
uit. In beide gevallen nam ze een versnelling waar in het volwassen worden van de
vezels. “Dit betekent dat het mogelijk is
met elektrische stimulans sneller vlees te
produceren.”
Moeilijker was het voor Boonen om de
rek waarmee cellen moeten omgaan, te
onderzoeken. “Rek is lastig te definiëren
in kweek. We hebben cellen op een
flexibele ondergrond gefixeerd en die
ondergrond opgerekt door de omgeving

Industrieel partner
was worstfabrikant
Stegeman
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een hagelgeweer

pakketje kleiner is dan de golflengte van
de straling, kleiner dus dan ongeveer een
millimeter, is deze methode om terahertzstraling op te wekken bijzonder
efficiënt. De intensiteit van de straling
neemt toe met het kwadraat van het
aantal elektronen, en dat loopt aardig op
als je, zoals Op ’t Root, een miljard elektronen in het hagelschot weet te krijgen.
De crux is dus het stoppen van veel elektronen in een klein volume. Dat is net als
bij een gewoon hagelgeweer niet eenvoudig, en bovendien stoten de elektronen elkaar ook nog eens af. Gelukkig
wordt Op ’t Root
hierbij gered door een
bijzonder effect van de
speciale relativiteitstheorie -de theorie van
Albert Einstein die
dingen beschrijft die
bewegen met bijna de
lichtsnelheid (driehonderduizend kilometer per seconde). Voor zulke snelle
elektronen wordt de afstotende kracht
namelijk teniet gedaan door een magnetische aantrekkende kracht. Op ’t Root:
“Het is dus zaak om de elektronen zo snel
mogelijk op snelheid te krijgen, voordat
de afstotende elektrostatische kracht zijn
werk kan doen. Wij hebben een zogeheten RF-photogun. Dat is een apparaat
waarmee je een bijzonder sterk elektrisch
veld kunt aanleggen dat wisselt met een
frequentie van 3 gigahertz. Met een ultrakorte laserpuls met ultraviolet licht
maken we de elektronen vrij, die vervolgens in een fractie van een seconde over
een afstand van zo’n vijftien centimeter
opgezweept worden tot vrijwel de lichtsnelheid.” Het elektronenwolkje vliegt

vervolgens over een
afstand van anderhalve meter door een
vacuümbuis naar het
doel, een plaatje aluminium van zeven
bij zeven centimeter
en een millimeter
dik. Dat had overigens ook ander materiaal kunnen zijn,
zolang het maar terahertzgolven geleidt.
Het resultaat mocht er zijn, aldus Op
’t Root, maar toch was hij nog niet helemaal tevreden: “Het probleem van terahertzstraling zit ‘m in de lange golflengte. Als je iets heel nauwkeurig wilt
meten, dan moet je de straling kunnen
samenbrengen op een heel klein oppervlak. Hoe groter de golflengte van de
straling, hoe lastiger dat gaat.” Daarom
heeft hij geprobeerd de straling te
‘vangen’ in een metaaldraad. Hij voorzag
die draad van een spitse punt en probeerde deze met de elektronenwolkjes te
raken. Op die
manier worden de
terahertzgolven
aan de draad
gekoppeld en
komen bij het
spitse uiteinde
bijeen, met een
zeer intens veld tot resultaat. De resultaten beloven veel voor toekomstige toepassingen van terahertzstraling: de metaaldraad kan de rol spelen die fibers
tegenwoordig hebben bij het transporteren van laserlicht naar de gewenste plek.
Het werkt, volgens Op ’t Root: “Met onze
methode maken we terahertzstraling met
een veldsterkte die zeker duizend keer
hoger ligt dan je met andere methoden
kunt bereiken. Hoe groot het verschil is,
weten we niet precies, aangezien de concurrentie de veldsterkte niet eens kan
meten. Die zijn al blij als ze überhaupt
een zichtbaar signaal hebben, terwijl wij
aan het uiteinde van de draad veldsterktes
van meer dan honderd megavolt per
meter bereiken. Dat is echt heel veel.”
(TJ) /

Elektronen worden
opgezweept tot de
lichtsnelheid

.

De glanzende binnenkant van een mossel schelp is niet alleen mooi om te zien, maar
bovendien een moeilijk te ontrafelen mysterie
der natuur. Vele generaties chemici trachtten
het relatief sterke materiaal al na te maken.
Student Scheikundige Technologie Paul
Smeets draagt er zijn eigen steentje bij.
“Het parelmoer van mosselschelpen is een
metselwerk van aragonietkristallen”, zegt
Smeets, “een mineraalfase van calciumcar bonaat. De mosselschelp bevat bovendien
een organische component, een matrix
waarop de kristallen zich kunnen oriënteren.
Door die matrix is het materiaal vele malen
sterker: het kan drieduizend keer zoveel
energie opnemen, voordat het breekt.”
Scheikundigen zijn al decennialang geboeid
door deze bijzondere materiaaleigenschap pen. Ze zijn typisch voor de combinatie van
harde mineralen met een zacht organisch
materiaal. In de natuur komen dergelijke
materialen veel voor. Ze ontstaan door biomi neralisatie, wat inhoudt dat organismen als
bacteriën en planten de mineralen vormen
zonder dat ze er erg in hebben.
“Onderzoekers proberen de materialen nu
vooral via ‘trial and error’ na te maken. Het
zou fantastisch zijn als we het maakproces
echt konden beheersen”, zegt Paul Smeets
enthousiast.
Calciumcarbonaat is het meest in de natuur
voorkomende biomineraal. De kristallisatie
ervan vindt plaats onder invloed van biomo leculen. Dat zijn organische moleculen die
het calciumcarbonaat aan zich binden, waar -

na er uiteindelijk een vast rooster ontstaat.
Dat gebeurt echter niet van het ene op het
andere moment.
“Eerst wordt er een amorfe fase gevormd”,
legt Smeets uit. “Amorfe deeltjes klonteren
samen en worden steeds groter, totdat ze een
kritieke omvang hebben bereikt. Pas dan
kristalliseren ze. Het precieze mechanisme is
echter nog niet goed bekend.”
Wetenschappers bootsen deze overgangs fase van amorf naar kristallijn na om de
mechanismen ervan te doorgronden. Zo ook
Smeets. Aan een oplossing van natriumcar bonaat voegt hij langzaam een calciumzout
toe. Vervolgens voegt hij ook negatief
geladen polymeren en andere stoffen toe aan
de oplossing, om de invloed op het kristalli satieproces te achterhalen. Aangetrokken
door de lading, vormen de calciumcarbonaat deeltjes clusters op de polymeren.
“Ik onderzoek onder andere hoe groot de
deeltjes worden voordat ze kristalleren”,
zegt de student. “Ik meet de lading op de
polymeren en bekijk de deeltjes onder een
hypermoderne cryo-elektronenmicroscoop.”
De laboratoriumomstandigheden zijn net wat
anders dan aan de binnenkant van een
mossel, weet Smeets. “Die biologische leef omgeving is moeilijk na te bootsen. We
proberen zo dicht mogelijk bij moeder natuur
te komen om toch een tipje van de sluier op te
lichten.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Foto: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Bacteriën repareren beton
Beton verliest na verloop van tijd zijn stevigheid door scheurvorming. Als het aan Henk
Jonkers van de TU Delft ligt, is dat binnenkort verleden tijd. De ingenieur ontwikkelde
hiertoe biobeton, waarin speciale bacteriën de scheurtjes die ontstaan direct opvullen met
kalksteen en hij kreeg hiervoor deze maand de Design & Engineering Award van de TUD. In
biobeton zijn gaatjes in het beton -waar normaal gesproken stukjes grind zitten- gevuld met
zogeheten extremofiele bacteriën en voedingsstoffen. De extremofielen komen in de natuur
voor op plekken waar geen ander leven het volhoudt, zoals in de diepzee, en maken in droog
beton calciumcarbonaat aan, beter bekend als kalksteen. Als er een scheur in het beton
ontstaat -normaal gesproken een proces van jaren-, kunnen de bacteriën die in twee tot vijf
dagen dichten. Tenminste, in het lab. Nu kijken of het ook echt werkt. (TJ)
Foto: Bart van Overbeeke

vacuüm te zuigen. Maar dat is eigenlijk
niet de juiste methode. In het echt rekken
spieren zelden passief, ze trekken slechts
samen. Dit onderdeel vergt nog wat
vervolgonderzoek.
Zelf zal ze dat niet gaan doen.”Ik ben nu
wel klaar met het fundamentele onderzoek. Vier jaar was ik bezig met kleine
deelvraagjes. De antwoorden dragen wel
bij aan de hele grote vraag ‘Hoe maak ik
vlees uit stamcellen?’. Maar het blijft
lange termijn werk. Sinds enkele weken
werk ik als klinisch chemicus in opleiding in het Catharina Ziekenhuis in

.

Eindhoven. Dat vind ik geweldig want wat
ik nu doe is direct voor patiënten
belangrijk.” (NS) /

Kristel Boonen verdedigt maandag 23 no vember om 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium haar proefschrift ‘Essential
Environmental Cues from the Satellite Cell
Niche Unraveled’.

Vogels ‘zien’ magneetveld
Een Duits onderzoek, gepubliceerd in Nature, werpt licht op de vraag hoe het mogelijk is dat
vogels feilloos de weg tussen broed- en overwinteringgebied vinden. Dat trekvogels hun
weg over de aardbol zoeken met behulp van het aardmagnetisch veld, daar zijn de meeste
onderzoekers het inmiddels over eens. De vraag is nog: hoe dan precies? Sommige experts
denken dat de ijzerkristallen die zijn aangetroffen in snavels van de vogels een rol spelen.
Het is alleen nog niet duidelijk hoe deze magnetische kristallen in verbinding staan met het
vogelbrein. Een andere theorie gaat ervan uit dat de verhouding tussen varianten van het
eiwit cryptochroom in het oog de vogels helpt zich te oriënteren. Uit de Duitse studie blijkt
nu dat roodborstjes nog prima hun weg kunnen vinden als je de zenuw doorsnijdt die de
snavel met het brein verbindt, terwijl het uitschakelen van het deel in de hersenen verant woordelijk voor het verwerken cryptochroom-gerelateerde informatie de vogels stuurloos
maakt; een sterke aanwijzing dat het belangrijkste oriëntatiemechanisme zich in het oog
van de vogels bevindt. (TJ)
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Centres of Excellence: tr
B

ij de oprichting van de 3TU.Federatie,
het samenwerkingsverband van de drie
technische universiteiten in Nederland,
werd besloten het gezamenlijke onderzoek
te concentreren in zes zogeheten Centres
of Excellence (CoE), waarin onderzoekers
uit Delft, Twente en Eindhoven de
krachten bundelen op maatschappelijk
relevante onderwerpen. Daarbij is
gekozen voor onderwerpen waarop de drie
deelnemende universiteiten al een reputatie hebben opgebouwd en waarin men
op internationaal vlak gezamenlijk een rol
van betekenis kan spelen. Om de CoE’s te
realiseren, werd de federatie in 2007 door
het ministerie van OCW vijftig miljoen
euro toegezegd.
Nog enkele maanden en dan is de
3TU.Federatie drie jaar onderweg. Hoog
tijd dus voor een overzicht van de gezamenlijke onderzoeksinspanningen. Maar in
hoeverre heeft het onderzoek in 3TUverband inmiddels vorm gekregen?
Hoewel de onderzoekscentra stevig in de
steigers staan, heeft het subsidiebedrag

Een vreemde eend in de bijt van de
Centres of Excellence is het Centre for
Ethics and Technology, als enige gefinancierd door de drie TU’s zelf. Met een
beperkt budget van anderhalf miljoen
euro voor vijf jaar worden geen hoogleraren maar aio’s aangesteld en enige
centrale voorzieningen gecreëerd,
vertelt TU/e-hoogleraar prof.dr.ir.
Anthonie Meijers.
Het succes van het centrum is volgens
Meijers onder andere af te meten aan de
hoeveelheid geld die via de tweede geldstroom is binnengehaald. Zo sleepte het
centrum maar liefst zeven van de vijftien
subsidies binnen van het NWO-programma ‘Maatschappelijk Verantwoord
Innoveren’, waaronder twee projecten met
een totaalwaarde van 1,1 miljoen euro voor
de TU/e. Daarnaast kreeg men een
subsidie van acht euroton van NWO voor
het opzetten van een internationale
Graduate School. Daarbij gaat Ethics and
Technology samenwerken met de Oxford

van vijftig miljoen van OCW nog niet
volledig zijn weg gevonden. Met het geld
zouden namelijk 29 excellente onderzoekers als hoogleraar worden aangesteld.
Zoals het er nu uitziet, gaat dat niet
binnen de gestelde termijn lukken. Hoe
komt dat?

Wereldwijde competitie

Dr. Mirjam Bult-Spiering is als secretaris
van de 3TU verantwoordelijk voor de coördinatie van alle activiteiten binnen de
federatie. Zij geeft toe dat het werven van
de gewenste tophoogleraren minder snel
gaat dan verwacht. “De vijftig miljoen van
OCW was in principe bedoeld voor een
periode van vijf jaar; tien miljoen per jaar,
startend met de officiële oprichting van de
3TU in februari 2007. Het gaat ons echter
niet lukken om voor 2012 alle vacatures in
te vullen. Daarom heeft het ministerie al
besloten om ons tot eind 2014 respijt te
geven. Maar zelfs als we die deadline niet
zouden halen, ben ik ervan overtuigd dat
we het geld toch krijgen, zolang we maar
blijven presteren conform de afspraken.

University en de Australian National
University. Meijers: “Dat zou niet mogelijk geweest zijn zonder de samenwerking tussen de drie technische universiteiten. Samen zijn we een gelijkwaardige
partner voor instituten als Oxford: het
Centre for Ethics and Technology is de
grootste onderzoeksconcentratie op dit
gebied in de wereld en dat zien ze in het
buitenland ook. Je ziet ook dat onze
samenwerking als voorbeeld wordt
gesteld; de beeldvorming is veranderd,
ook in Den Haag. Het is ook niet voor
niets dat Pieter Winsemius de officiële
opening van het centrum heeft verricht.”
Vanwege haar bijzondere karakter hangt
Ethics and Technology als het ware boven
de vijf andere centres. Met het beoogde resultaat, aldus Meijers: “We belichamen
een maatschappelijk
belang. Succesvolle
technologie vraagt
om een goede maatschappelijke inbedding en Den Haag ziet ons nu als een
partij waarmee ze kunnen praten. We
hebben nu ook een kleine vestiging op de
zogeheten Haagse Campus van de Universiteit Leiden en de TU Delft. Daarmee
hebben we een goede presentie in Den
Haag; we beogen voor de maatschappelijke en ethische aspecten van technologie het gezicht te zijn van de 3TU.”

Ondanks de vertraging zijn met het 3TUgeld in Eindhoven al vijf nieuwe voltijds
hoogleraren aangenomen, zegt dr. Ties
Leermakers, beleidsmedewerker van de
TU/e. Daarnaast staan er nog drie

Centre for Ethics and Technology

Dubbele achtergrond

Prof.dr.ir. Anthonie Meijers.
Foto: Bart van Overbeeke

Uiteindelijk hebben we een gezamenlijk
belang en het ministerie steunt ons in het
feit dat we geen concessies doen aan de
kwaliteiten van de aan te nemen hoogleraren. Daarom krijgen we tijd en ruimte
om de juiste mensen te vinden.”
Het is volgens de 3TU-secretaris ook niet
verwonderlijk dat het lastig is topwetenschappers te werven; het is nu eenmaal
een categorie waar -bijna per definitie- veel
vraag naar is. Iedereen trekt aan dezelfde
mensen. De 3TU speelt hierbij mee in een
wereldwijde competitie; er wordt bij de
beoordeling van de kandidaten ook niet
gekeken naar nationaliteit, alleen naar
reputatie. “De concurrentie is des te groter
aangezien we hebben gekozen voor maatschappelijk relevante thema’s. Iedereen
zoekt in dezelfde domeinen, niet alleen in
Nederland, maar ook in Europa en
Amerika”, aldus Bult-Spiering.

Centres of Excell
Illustratie/D
Nog een paar maanden en dan
onderweg. Hoog tijd voor een o
onderzoeksinspanningen. Vol
tijdens het jaarcongres van ing
het eerste exemplaar uitger
staalkaart. In dit kloeke boekwe
promovendi van de zes gezame
lezer mee naar de wereld van
werking met de 3TU-partne
relevantie va

Prof.dr. Jeroen van den Hoven, hoogleraar
Filosofie aan de TU Delft, is wetenschappelijk directeur van het Centre for Ethics
and Technology. Hij was de architect van
het NWO-programma ‘Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen’, dat het onderzoek aan het 3TU Centre voor een belangrijk deel financiert. Als onderzoeker publiceerde hij over waardebewust ontwerpen,
de schaduwzijden van het internet en de
mogelijke gevolgen van nanotechnologie
voor onze privacy. Samen met onder meer
Frits Bolkestein voerde hij de redactie over
de onlangs verschenen bundel ‘De politiek
der dingen’, waarin onderzoekers van het
3TU Centre de 'morele en politieke lading'

van 'technische artefacten' zichtbaar
maken. Onlangs stond in het Delftse universiteitsblad Delta een vraaggesprek met
hem. Volgens Van den Hoven bestaat er
bij de andere centres nog wel enig voorbehoud om samen te werken met zijn
centre. Van den Hoven: “Het zal nog wel
even duren voor de goede relatie tussen
ethici en ingenieurs vanzelfsprekend is.
Het is nu een beetje aftasten. Testing the
waters. We zitten ook nog in de fase van
pilot-projecten. Zodra onderzoekers
merken dat je je echt hebt verdiept in hun
werk, verdwijnt de reserve vaak. Daarbij
helpt dat veel van onze onderzoekers een
dubbele achtergrond hebben: filosofie en
techniek. Dat vind ikwenselijk. Je moet
een geloofwaardige gesprekspartner zijn."

Verschilt jullie samenwerking per centre?
"Bij sommige centres heeft de samenwerking een heel praktische reden: die
zijn al blootgesteld aan kritiek uit de samenleving en weten donders goed dat je
niet zomaar alles kan doen. Dan krijg je de
wind tegen: minder financiering, politiek
gezeur…"

Dat klinkt als een defensieve strategie.
"Dat is het ook. Maar toen bedrijven dertig
jaar geleden begonnen te praten over
maatschappelijk verantwoord ondernemen had dat aanvankelijk ook een defensief karakter. 'Waarom doen we dit?'
'Omdat de klanten er om vragen.' Nu is
het onderdeel van hun denken, zeker bij
de grote bedrijven."
Waarom slaat jullie onderzoek zo aan?
"Het is multidisciplinair: we werken
samen met ingenieurs, maar ook met
sociale en gedragswetenschappers.
Bovendien zijn het empirisch rijk geïnformeerde studies. We roepen niet zomaar
wat.
Een goede onderzoeksmethodologie is belangrijk als je nadenkt over ethische vraagstukken. En je moet proactief over de problemen nadenken, dus op het moment dat
morele afwegingen en overwegingen nog
relevant zijn.
Traditioneel zijn ethici gewend om te
wachten tot de negatieve effecten van
nieuwe technologie zichtbaar zijn. Dan is
het te laat."
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rekken aan hoogleraren
lence/Tom Jeltes
David Ernst
n is de 3TU.Federatie drie jaar
overzicht van de gezamenlijke
lgende week donderdag wordt
genieursvereniging KIVI NIRIA
reikt van de zogeheten 3TUerk nemen toponderzoekers en
enlijke Centres of Excellence de
n hun onderzoek, de sameners en de maatschappelijke
an hun werk.
Eindhovense vacatures open en zijn
enkele tijdelijke en deeltijdhoogleraren in
dienst getreden. Leermakers: “Mijn
indruk is dat de invulling van de vacatures
binnen de meeste Centres of Excellence

inmiddels redelijk loopt, met als uitzondering Bio-Nano Applications, daar heeft
men meer moeite geschikte kandidaten
vast te leggen.”
De Centres of Excellence hebben geen
fysieke locatie: de betrokken onderzoekers
zijn elk dan ook gewoon in dienst van een
van de universiteiten en niet van de 3TU.
Secretaris Bult-Spiering: “De 3TU is ook
geen juridische entiteit die mensen kan
aannemen. Dat willen we ook perse niet:
we hebben geen behoefte aan een vierde
organisatie met extra overhead.” Wel
worden gezamenlijk evenementen georganiseerd en wordt overlegd over de verdeling van de onderzoeksrichtingen.
Bovendien kan het gezamenlijk indienen
van subsidievoorstellen gunstig werken,
vooral om Europese subsidies binnen te
slepen.
In Delft worden iets meer hoogleraren
met 3TU-geld aangesteld dan in Twente en
Eindhoven; een logisch gevolg van het feit
dat de TU Delft groter is dan de UT en

TU/e, zegt Leermakers. “Daarover is naar
mijn weten ook geen verschil van mening
geweest. Je moet ook bedenken dat de
financiering van het ministerie van tijdelijke aard is: als de vijftig miljoen over een
paar jaar op is, moeten de tophoogleraren
‘indalen’ in de faculteiten waar ze zijn aangesteld.” De universiteiten moeten met
andere woorden ook op langere termijn in
staat zijn om dat geld op te hoesten, en in
Delft zijn daarvoor nu eenmaal meer
middelen beschikbaar. De TU Delft levert
ook vier van de zes wetenschappelijk directeuren van de Centres of Excellence.

Robotica

Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch van de faculteit Werktuigbouwkunde leidt namens de
TU/e het Centre for Intelligent Mechatronic Systems. Het is volgens hem het
afgelopen jaar goed gelukt om ‘robotica’
vanuit de 3TU op de kaart te zetten. “Daar
heeft ook de TU/e een mooie rol in gehad
met diverse roboticaprojecten. Bovendien
is de nieuwe 3TU-master Systems and
Control van start gegaan met een behoor-

lijke instroom dit jaar van rond de twintig
studenten.” Hij bevestigt dat er wat vertraging is opgelopen bij het invullen van
de vacatures voor tophoogleraren. “Dat
klopt, maar gelukkig hebben we inmiddels
een paar zeer goede kandidaten op het
oog.” Als positieve ontwikkelingen noemt
hij ook de rol die de 3TU en in het bijzonder de TU/e spelen in innovatieprogramma’s zoals PointOne (op het gebied
van mechatronica, embedded systems en
nanotechnologie) en het automotiveprogramma HTAS./

.

Donderdag 26 november wordt tijdens het
jaarcongres van ingenieursvereniging KIVI
NIRIA te Rotterdam de 3TU-staalkaart gepre senteerd. In het boek met de titel ‘Joining
forces to shape the future, 3TU.research high lights’, staan interviews met toponderzoekers
en promovendi van de zes Centres of
Excellence.
Het boek is vanaf 30 november aan te vragen
door een e-mail met adresgegevens te sturen
naar communicatieadviseur@3tu.nl o.v.v.
aanvraag staalkaart

komen in nieuwe technologie. Werkt het
ook de andere kant op? Verandert onze
ethiek onder invloed van de technologie?
"Ja. Het is geen eenrichtingsverkeer. Kijk
naar Facebook. De jongere generaties
hechten minder aan privacy, die gooien
vaak van alles op het internet. Soms
krijgen ze daar later spijt van, maar toch:
de vertrouwdheid met een nieuwe technologie maakt dat we over sommige
dingen minder verkrampt zijn. Al heeft
het internet natuurlijk ook een keerzijde.
Technologie biedt ook de mogelijkheid om
ervaringen op te doen, die weer je identiteit kunnen bepalen. Als je eenmaal auto
rijdt, geeft dat een gevoel van vrijheid en
autonomie. En als je gedurende een lange
tijd die ervaring hebt gehad, hecht je daar
ook grote waarde aan."

y, een vreemde eend in de bijt
In de inleiding van de bundel ‘De politiek
der dingen’ citeert u de wetenschapssocioloog en –historicus Thomas Hughes.
Als de technologie nog in de kinderschoenen staat, stelt Hughes, kun je het
gebruik en de reikwijdte nog sturen. Als
een technologie eenmaal is aangeslagen,
is het toch vooral de technologie die óns
zal beïnvloeden, in plaats van andersom.
"Je moet proberen er vroeg bij te zijn. En
dan krijg je te maken met het dilemma
van Collingridge. Dat komt hier op neer:
op het moment dat je de technologie nog
kunt sturen, heb je te weinig informatie
om te weten hoe je dat het beste kunt
doen. Op het moment dat je wel over die
informatie beschikt, kun je al nauwelijks
meer sturen.
Je moet dus precies het juiste moment
prikken. Dat betekent dat je nieuwe technologische ontwikkelingen goed moet
volgen. En je moet een scherp oog hebben
voor de problemen die zich kunnen
voordoen. Die alertheid begint met het
besef dat nieuwe technologie nieuwe mogelijkheden schept, maar ook altijd andere
mogelijkheden afsluit. Vergelijk het met

een muur die je optrekt om een schilderij
op te kunnen hangen. Die muur houdt
ook een beperking in. Wie technologie
ontwerpt, is bewust of onbewust bezig de
handelingsruimte van mensen vorm te
geven."

En omdat technologie ons leven op die
manier beïnvloedt, moet een ethicus tijdig
over de positieve en negatieve effecten
meedenken?
"Ja. De eerste vraag die je moet stellen,
luidt: wordt ons leven hier beter van? Want
dat is altijd de pretentie van de makers.
Maken ze dat ook waar?"
Kunnen ethici en ingenieurs rekening
houden met het risico dat technologie in
verkeerde handen kan vallen?
"Ik denk het wel. Misschien moet je in het
ontwerp van een centrale database een 'dodemansknop' opnemen. Mocht ooit grof
misbruik door een dictatuur een reëel gevaar
vormen, dan kun je met zo'n knop de database laten verdwijnen, compleet met alle
verzamelde privacygegevens van burgers."
Morele waarden kunnen tot uitdrukking

Kunt u zich voorstellen dat
ethici ooit ingenieurs
zullen adviseren om te
stoppen met de ontwikkeling van een technologie?
"Dat zie ik niet snel gebeuren. Maar helemaal ondenkbaar is het niet. De ontwikkeling van aerodynamische zwempakken
is op verzoek van de sportwereld onlangs
ook stilgelegd. Misschien zullen we ooit
ingenieurs adviseren te stoppen met
human enhancement-toepassingen die
mensen in steeds slimmere cyborgs
moeten veranderen. Of met technologie
die het verouderingsproces kan vertragen.

Prof.dr. Jeroen van den Hoven.
Foto: Nout Steenkamp

.

Onze planeet zou al die vitale tweehonderdjarigen niet aankunnen.” /

De zes Centres of Excellence en de TU/e
. Intelligent Mechatronic Systems; weten schappelijk directeur prof.dr.ir. Maarten
Steinbuch (Werktuigbouwkunde)
. Dependable ICT Systems; tophoog leraren prof.dr. Sandro Etalle (Wiskunde &
Informatica) en prof.dr. Antonio Liotta
(Electrical Engineering)
. Sustainable Energy Technologies: top hoogleraar prof.dr.ir. Emiel Hensen
(Scheikundige Technologie)

. Multiscale Phenomena: tophoogleraren
prof.dr.ir. Harald van Brummelen
(Wiskunde & Informatica) en prof.dr.
Federico Toschi (Technische
Natuurkunde)
. Bio-Nano Applications; nog geen aan stellingen aan de TU/e
. Ethics and Technology; zie verder op
deze pagina
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Algemeen
Education & Training Unit
Workshop ‘Evaluation’

Evaluation covers the procedure of collecting, processing, interpreting and presenting information about a
teaching/learning activity, with the aim
to take appropriate decisions, to improve the quality of teaching. Evaluation is
an essential link in the quality loop of
the educational process: preparation,
execution, evaluation and improvement.
In this workshop teachers learn how to
handle information from student’s
questionnaires and also from exam and testing results. Plenary sessions will
be alternated with assignments in small
groups. As far as possible, the participants own evaluation data will be used
during this course.
This course is also a part of the TU/e
BKO training program.
The workshop date: Tuesday, January 5,
2010 from 13.30 - 17.00 hours. The
workshop is free for TU/e employees
with teaching tasks and PhD-students
from the TU/e. More information can be
obtained from Sonia Gomez (extension
5292). You can enrol for the workshop by
telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl) or by Internet
(www.tue.nl/educational_training).

Dienst Interne Zaken

Avondmaaltijden Auditorium
week 48
Maandag:
Baliballetjes met witte rijst
Cordon bleu, aardappelkroketten, groentemacedoine
Gepaneerde schol met vissaus a l’armoricain, gevulde aardappelrolletjes, bloemkoolbootjes
Dinsdag:
Vegetarische tortellini-pestoschotel
Griekse rundertartaar, aardappelschijfjes,
Mexico mix
Runderbiefstuk met Stroganoffsaus,
steakhouse frites, luxe salade
Woensdag:
Spareribs, twee sauzen, friet

Koolvis in citroen-kruidensaus, aardappelpuree, broccoli
Kipfilet “Toscane”, halve kriel in de schil,
gegrilde groente mediterraan
Donderdag:
Visschotel met pasta in romige saus
Stamppot zuurkool, jus, rookworst
Gebraden varkensvlees in champignonsaus, gebakken aardappelen met spekjes,
koolrabi-wortelenmix
Vrijdag:
Geen avondopenstelling.

Mensen
Promoties
Y. Wu MEng verdedigt op maandag 23
november zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Low-Complexity
Frequency Synchronization for Wireless
OFDM Systems’. Wu promoveert aan de
faculteit Electrical Engineering. De promotoren zijn prof.dr.ir. J.W.M. Bergmans
en prof.dr. C.C. Ko.
Ir. E. Klamer verdedigt op maandag 23
november 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 ‘Influence of
Temperature on Concrete Beams
Strengthened in Flexure with CFRP’.
Klamer promoveert aan de faculteit
Bouwkunde. De promotoren zijn
prof.dr.ir. D.A. Hordijk en prof.ir. C.S.
Kleinman
.
Drs. K.J.M. Boonen verdedigt op maandag 23 november haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Essential
Environmental Cues from the Satellite
Cell Niche Unraveled’. Boonen promoveert aan de faculteit Biomedische

Technologie. De promotoren zijn prof.dr.
M.J. Post en prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens
.
Ir. W.P.E.M. op ’t Root verdedigt op dinsdag 24 november 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 ‘Generation of
High-field, Single-cycle Terahertz Pulses
using Relativistic Electron Bunches’. Op
’t Root promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor
is prof.dr. M.J. van der Wiel.
ir. P. Savanovic verdedigt op dinsdag 24
november zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Integral Design
Method in the Context of Sustainable
Building Design: Closing the Gap
between Design Theory and Practice’.
Savanovic promoveert aan de faculteit
Bouwkunde. De promotor is prof.ir. W.
Zeiler.
Ir. I.M.H. Vliegen verdedigt op woensdag
25 november 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 ‘Integrated
Planning for Service Tools and Spare
Parts for Capital Goods’. Vliegen promoveert aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences. De
promotoren zijn prof.dr.ir. G.J.J.A.N. van
Houtum en prof.dr. A.G. de Kok.
Ir. R.J.E. Merry verdedigt op woensdag
25 november zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Performance-driven Control of Nano-motions systems’.
Merry promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M. Steinbuch.

(Advertenties)

Ir. P.A. Teeuwen verdedigt op donderdag
26 november 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 ‘Lateral Behavior of
Steel Frames with Discretely Connected
Precast Concrete Infill Panels’. Teeuwen
promoveert aan de faculteit Bouwkunde.
De promotoren zijn prof.ir. C.S.
Kleinman en prof.ir. H.H. Snijder.
Drs. I.M. Verloop verdedigt op donderdag 26 november zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Scheduling in
Stochastic Resource-Sharing Systems’.
Verloop promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica . De promotoren zijn prof.dr.ir. S.C. Borst en prof.dr.ir.
O.J. Boxma.

Intreerede
Prof.dr. F. Langerak houdt morgen, vrijdag 20 november, zijn intreerede. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe
Zaal van het Auditorium. De titel van de
rede luidt ‘Snelheid en succes in
productontwikkeling’. Langerak is werkzaam aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences.

Afscheid
Na ruim 44 jaar werkzaam te zijn
geweest aan de faculteit Electrical
Engineering neemt Jan Sanders afscheid
van de TU/e. Ter gelegenheid van zijn
afscheid biedt de faculteit biedt hem een
receptie aan in het PVOC op donderdag
26 november vanaf 16.00 uur. U bent
van harte uitgenodigd hierbij aanwezig
te zijn.

Diversen
KIVI NIRIA

Workshop ‘Persoonlijke Profiel
Analyse’
Een goed beeld krijgen van jouw mogelijkheden na je studie. Door middel van
een gesprek met een van de specialisten
van USG Innotiv worden jouw mogelijkheden duidelijk. Dit gebeurt aan de hand
van kernprofielen. De specialisten kunnen je precies vertellen welke functies en
bedrijven bij jouw opleiding en profiel
passen. Tevens kunnen ze meer vertellen
over arbeidsvoorwaarden.
Een PPA-test laat aan de hand van een
DISC-analyse zien wat voor type persoon
je bent, hoe je jezelf ziet en hoe anderen
jou zien!
Deze activiteit is bedoeld voor masterstudenten aan de TU/e of laatstejaars stu-

denten van een hbo-opleiding met een
sterk technische richting zoals werktuigbouwkunde, bedrijfskunde, wiskunde,
informatica, natuurkunde, mechatronica
en biomedische technologie.
Dinsdag 24 november van 18.45 - 22.00
uur bij USG Innotiv te Eindhoven.
Gratis voor leden. Voor niet leden: 5,00
euro. Aanmelden via de website:
www.ykns.nl

Vacatures
Communicatiemedewerker SAI
(V89.120), Communicatie en Expertise
Centrum, 0,6 - 1,0 fte. Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2267 t/m 3028 euro).
Postdoc Developm. Interactive Robots for
Social Training of Autistic Children
(V35.1012), Dynamics & Control,
Department of Mechanical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2379 t/m 3755
euro).
PhD student position (V36.380),
Department of Electrical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2042 t/m 2612 euro).
Postdoc Modeling of Innovative Building
Systems (V38.558), the unit Building
Physics and Systems - Department of
Architecture, Building and Planning (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
PhD Student(s) in Technology
Entrepeneurship (V39.487), The
Innovation, Technology Entrepeneurship
and Marketing group (ITEM), Industrial
Engineering & Innovation Sciences (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042
t/m 2612 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.

Studenten
50%
korting
Doneer op:

Neem een abonnement
3 Surf naar volkskrant.nl/studenten

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

volkskrant.nl/studenten

www.heifer.nl/boerzoektkoe

Helpt u een boerengezin
aan een onafhankelijke
toekomst?

Giro 4663
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BME lecturer science
buddy for politician
Dr. Carlijn Bouten, senior
lecturer with Biomedical
Engineering, is one of the
seven members of the KNAW
section The Young Academy
that will assist chairwoman
Femke Halsema of the political
party Groen Links in interpreting scientific information.
The purpose is to reduce the
gap between MPs and science.
Bouten had her first talk last
week.
The initiative for this pilot
project, which is to last a year, lies
entirely in the lap of The Young
Academy. Eleven chairpersons of
political parties were approached
with the offer of assistance by
young scientists. Five reacted
with enthusiasm, including
Halsema.

Impartial

“Their own research bureaus
have a strong political focus and
aim for political gain. We are professional and impartial”, says
Bouten. “In imitation of a British
example we are trying to bridge
the gap between science and politics. We want to nurture mutual
understanding and show the
social relevance of science in its

full breadth. You often see that
politicians think scientists are
too balanced and researchers
think politicians are too fond of
short cuts. We intend to provide
factual knowledge. ”
Bouten was Halsema’s guest in
The Hague last week, together
with a lawyer from Tilburg
University. She cannot divulge
anything about the concrete
questions posed to her. “Some
rules have been agreed on, one of
which is that both parties will be
reticent in publicity activity. The
questions asked by MPs will be
treated confidentially and the
scientists will remain behind the
scenes. Another rule is that the
contact can be broken if there is
no ‘click’ between the people involved.” For one, Bouten has indicated beforehand that it would
be better for her not to be a buddy
for Marianne Thieme of the
Partij voor de Dieren(Party on
behalf of the Animals) because
she is herself involved in animal
experiments. “With Halsema I do
get on well.” Contacts will take
place mainly via e-mail and telephone. In addition, the young
academics will soon be invited to
a party meeting. (NS)/

.

Solmaz Javanbakhti (28) traveled from Iran to follow her fiancé Mehdi ‘Pooya’ Khoshgoftar (28). For
eight months they were many thousands of kilometers apart. Meanwhile they both work at the
Biomedical Engineering Department, Pooya as a PhD student, Solmaz as an intern a few doors down
the corridor.

The Iranians Pooya and Solmaz got to know each
other seven years ago via Pooya’s sister, then still
in their hometown of Teheran. More than twelve
months ago the couple were separated, because
Pooya was starting a PhD project at TU/e.
A logical choice. His explanation: “The research
group involved in my PhD project is very good.
Besides, the Netherlands is close to Iran. That is,
in comparison with Canada or the United
States.” He would love to be in his homeland,
close to his family. Indeed, relatives form an
important factor in life. Nevertheless, Pooya did
not want to miss the international experience.
“Sometimes you need to think pragmatically. I
can handle it. My career is also very important to
me.”
Via telephone calls and video chats Pooya and
Solmaz kept each other informed every day.
Which was handy, but is still starkly different
from contact in real life. Moreover, Solmaz
herself also wanted to gather international experience. “That is what binds us so strongly. We
share the same goals in life”, she says. It so
happened that there was an internship vacant at
the Biomedical Engineering Department, which

When taken?
I took this picture last weekend,
on November 8, 2009. After our
exams this academic year, some
friends and I went to several
places in Italy.
What do we see?
In the picture we see Piazza San
Marco in Venice, Italy. It is
somewhat flooded. There are
chairs and tables placed where
there is still water. Birds are
enjoying themselves on the

railings. A seagull is admiring
its reflection. Tourists are
avoiding the water like the
plague. Fortunately, later that
day the water had disappeared.
Why this picture?
I like this one because it tells a
story. It’s a sad reminder of
Venice’s fate. The seagull makes
it more interesting and adds a
dash of humor.

linked up with Solmaz’ Master program in
Computer Engineering. Since June, Solmaz has
also been on Dutch soil. In Eindhoven they are
having a great time. “We have a big house for the
two of us. Living together is not accepted in Iran
as it is here, so that is a bonus”, Pooya admits.
“After work we meet with friends, to play pool,
watch films or to go out together.”
In the summer Pooya and Solmaz are getting
married. In Iran, as the wedding will be a great
family celebration. “We shall probably have three
to four hundred guests”, the couple-to-be
confesses. Still, the marriage does not imply that
they will settle permanently in their home
country. “We are focusing on our careers. The
future is a big surprise and we shall calmly wait
for new opportunities to present themselves”,
says Pooya. They would both love to develop
further in science, finding the university
environment quite agreeable. Where exactly is
not really important. “Perhaps even Canada or
the United States. One thing is certain, though:
we are going together!”
Photos: Bart van Overbeeke

Organization Recruitment Days
hardly hit by crisis
The number of companies that
has registered for the coming
Wervingsdagen (Recruitment
Days) has hardly decreased,
compared to previous editions.
According to the organization
of the career event it is clear
that enterprises have become
more cautious because of the
recession.
“This year, companies were
slower to respond to our request
to participate. Most of them have
registered again, though”, says
Jeroen Eggermont, chairman of
the Wervingsdagen. The event is
comprised of three sections. For
only one of these, the Interview

Days, do we see a declining interest from the business community, due to the slump. During
these days in April students have
one-on-one interviews with
recruiters from companies.
Eggermont: “Last year 65
enterprises took part in this. Now
there are 56. The number of
interviews per enterprise has also
decreased.”
The organizer thinks that the
enthusiasm for the Training Days
(from 30 November) and the
Enterprises Day (23 February
2010) has risen slightly. This is
why three halls are kept occupied
permanently for the Training
Days, when students can

improve their skills by means of
workshops. In 2008 two halls
were used. At present, the
Enterprises Day is already fully
booked. “We have room for well
over one hundred stands in the
Auditorium and Hoofdgebouw.
Just like last year, these have all
been given away now.”
Apart from this, the chairman is
quite pleased with the number of
student registrations for the
Training
Days.
“Those
workshops are filling up nicely.”
Students can register for the
workshops until 23 November.
(TA)/

.

English Translation of Dutch history of technology

This week
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Today, 19 November, an edited English version will
appear of the last part of the seven-part series of
‘Techniek in Nederland in de twintigste eeuw’ (TIN2 0 ) , w h i c h w a s c o n c l u d e d i n 2 0 0 3 . T h i s w a y it w i l l
also be possible for foreign scientists to familiarize
themselves with this special description of our
history, says Johan Schot, professor of the History of
Technology. Schot and his Eindhoven colleague Harry
Lintsen (both affiliated with the Stichting Historie der
Techniek [History of Technology Foundation]) to gether with emeritus professor Arie Rips from Twente
took care of the editing of the book, entitled
‘Technology and the Making of the Netherlands. The
Age of Contested Modernization, 1890-1970’. The
book deals with a broad spectrum of changes: the

emergence of the consumer society, the development
of a knowledge society and the role of engineers in
the modernizing society. A lot of attention is devoted
to the formation of networks, which has brought
about the material unification of the Netherlands via
transport routes, electricity and gas grids.
The book, which was financed by NWO, is published in
an edition of 1,000 copies. Schot expects that the ne cessary copies will be sold in the Netherlands, “but
fellow historians of technology in the rest of Europe
will certainly buy them as well. In addition, there is a
large group of engineers in the United States with a
Dutch background, who are bound to take an interest
in it.”(HK)
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Ir. Rokus van Iperen, nieuwe voorzitter Raad van Toezicht:

“TU/e staat voor grote
maatschappelijke vragen”
Rokus van Iperen (1953) studeerde tussen
1970 en 1977 werktuigbouwkunde aan de
TU/e, met als afstudeerrichting vervoerstechniek. Hij werkte gedurende tien jaar
bij Océ in onderzoek en ontwikkeling. Na
enkele businessfuncties in binnen- en
buitenland, werd hij in 1995 lid van de
Raad van Bestuur van Océ en sinds 1999
is hij voorzitter. Begin deze week werd
bekend dat het Japanse concern Canon
een overnamebod gedaan heeft op het
bedrijf uit Venlo, maar daar was ten tijde
van het interview nog geen sprake van.
Van Iperen heeft altijd zijn interesse in
techniek behouden. “Dat kan bijna niet
anders bij Océ. Dit bedrijf drijft op R&D
en direct sales. De band met de TU/e ligt
dus voor de hand”, zegt hij. En het aanvaarden van het voorzitterschap van de
Raad van Toezicht (RvT) als opvolger van
Gerard Kleisterlee was een makkelijke
keuze: “De positieve ervaringen die ik heb
met de raad maakten het niet moeilijk ja
te zeggen. Ik laat ook graag aan de studenten van de TU/e zien dat je met een
technische opleiding een mooie carrière
in het bedrijfsleven kunt maken en dat er
na de techniek een internationale
loopbaan in managementfuncties in het
vooruitzicht ligt.”

Rokus van Iperen/Chriz van de Graaf
Foto/Bart van Overbeeke
Na enkele jaren als lid verbonden te zijn geweest aan de Raad
van Toezicht van de TU/e, werd Océ-topman ir. Rokus van
Iperen gevraagd voor het voorzitterschap van het orgaan dat
namens de minister toezicht houdt op bestuur en beheer van
de universiteit. Aan het begin van dit collegejaar aanvaardde
hij de functie met plezier, omdat zijn band met de TU/e sterk
is. Van Iperen over de rol van het onderzoek, over de samenwerking met het bedrijfsleven en over de gevolgen van de
crisis voor de TU/e.

Rol overheid

Vaak klinken andere geluiden in het bedrijfsleven van Zuidoost-Brabant, maar
Van Iperen is positief over de rol die de
Nederlandse overheid speelt in het stimuleren van innovatie. Zo spreekt hij
met enthousiasme over de zegeningen
van de kenniswerkersregeling, een regeling die mede door de TU/e is opgezet
en waarbij onderzoekers van industriële
bedrijven in samenwerking met universiteiten in onderzoeksprojecten werken. De
rijksoverheid ondersteunt het. Dit om te
voorkomen dat deze kenniswerkers hun
heil buiten Nederland zoeken. “De regering beseft dat de kansen voor ons land
liggen in de kennisintensieve activiteiten.
Met name in de regio Brabant zitten internationaal succesvolle bedrijven. Die
positie danken ze aan de technologie. Het
is daarom verontrustend dat deze bedrijven onder druk van economische ontwikkelingen zouden moeten snijden in
hun innovatiekracht. Je kijkt als bedrijf in
slechte periodes naar elke euro die je
uitgeeft. Telkens stel je de vraag: is deze
uitgave nu écht nodig? Ik denk dat er
moed voor nodig is om dan de innovatie
overeind te houden. Anderzijds is het
gewoon noodzakelijk. Maar omdat er
grenzen zijn aan wat je als bedrijf kunt
doen, is het goed dat de overheid bijdraagt. Océ maakt hier ook dankbaar
gebruik van. Wij voelen ons er echt door
gesteund.”

Innovatie

Een belangrijk onderwerp voor Van
Iperen is een intensivering van de samenwerking tussen TU/e en bedrijfsleven.
“De TU/e is in 1956 opgezet op verzoek
van het bedrijfsleven. Die interactie is
daarna altijd zeer levendig geweest. De
TU/e speelt hierin een onderscheidende
rol binnen Nederland: geen universiteit
staat zo dicht bij de industrie. Er zijn ook
veel deeltijdhoogleraren die vanuit de
praktijk hun kennis met studenten
delen.” Het is volgens Van Iperen ook de
taak van een universiteit om naast onderwijs en onderzoek kennis om te zetten
in innovatie, en daarmee in economische
activiteit en maatschappelijk relevante activiteiten. “Dit gaat steeds beter. Zo zie je

compenseren. We weten dat er negentien
werkgroepen van de regering gaan bekijken waar ze kunnen besparen. Ga er
dus maar vanuit dat er ook geld wordt
weggehaald bij de universiteiten.” Op dit
moment merkt de TU/e nog weinig van
de crisis, stelt hij, maar dat kan snel veranderen. “Nu is er een motie Hamers die
zegt dat de regering het onderwijs in de
bezuinigingen zoveel mogelijk moet
ontzien. Dat is verstandig. Maar aan de
kant van innovatie zal zeker worden bezuinigd.”
Om niet in de problemen te komen zet de
TU/e steeds meer in op de derde geldstroom, is zijn overtuiging. “De TU/e is
daar uitstekend voor gepositioneerd. Voor
bedrijven geldt dat ze er de voordelen van
inzien. Dankzij de kenniswerkersregeling zullen die samenwerkingsverbanden snel toenemen. We zullen er voor
moeten zorgen, dat na afloop van deze regelingen de samenwerking met dezelfde
intensiteit wordt gecontinueerd.”
De economische ontwikkeling is niet het
enige waar de RvT zich mee bezighoudt,
stelt Van Iperen. “De TU/e staat in een samenleving die naast economische ook
andere uitdagingen heeft, zoals vergrijzing, milieu, energie, veiligheid en internationalisering. Daarin heeft de universiteit een rol te spelen. Bij de keuze
van je onderzoeksprogramma’s moet je
ze toetsen aan de maatschappelijke relevantie.” Tevens moet de universiteit nadenken over de vraag waar in de toekomst
voldoende technici vandaan te halen zijn
om de maatschappelijke vragen te beantwoorden.Van Iperen: “Er komen minder
studenten door demografische ontwikkelingen, terwijl we er meer nodig hebben.
Het is de vraag waar deze kenniswerkers
vandaan moeten komen. Het buitenland
kan erin bijdragen. Nu komen deze
mensen vooral voor een master en een
promotie, maar we hebben ze uiteindelijk
ook nodig voor de bachelor.”

Strategie 2020

dat het aantal onderzoeksprojecten met
het bedrijfsleven sterk groeit.”
Een punt van zorg is de samenwerking
met het mkb. “Die bedrijven kunnen veel
baat hebben bij de kennis van de TU/e.
Helaas lukt het niet altijd om hen bij de
universiteit te betrekken. Wij blijven hier
als RvT op hameren. Die kleine bedrijven
leveren een zeer belangrijke bijdrage aan
onze economie, en de universiteit moet
ze daarbij helpen.”
Toch is een universiteit er niet alleen voor
onderzoek op korte termijn, benadrukt de
Océ-topman. “Er moet een balans zijn
tussen zuiver wetenschappelijk onderzoek en toegepast wetenschappelijk
onderzoek aan de ene kant en projecten
met het bedrijfsleven aan de andere kant.
Er moet een lange termijncomponent

blijven in onderzoek en speurwerk van de
universiteit. Dat zie je ook in het bedrijfsleven. Océ besteedt tien procent van
het onderzoeksbudget aan lange termijnonderzoek, wat over tien tot vijftien jaar
een impact op de business kan hebben.
Als je die termijn niet hebt, droogt de
kennis op. Aan een universiteit geldt dit
nog veel sterker. Bestuurders moeten
hiervoor waken. Ik denk dat de TU/e dit
goed voor elkaar heeft.”

Economische crisis

Van Iperen maakt zich zorgen over de gevolgen van de economische crisis voor de
TU/e. “We moeten er rekening mee
houden dat we de komende tien jaar
moeten bezuinigen om de opgelopen
lasten van de afgelopen anderhalf jaar te

Met de Strategie 2020 heeft de TU/e
ervoor gekozen een brede discussie te
voeren over haar toekomstige rol in de
regio en in Nederland en binnen Europa
en de wereld. Van Iperen vindt het een
verstandige keus om met de gehele universiteitsgemeenschap in gesprek te
gaan. “Zo’n strategie heeft de grootste
kans van slagen wanneer je ervoor zorgt
dat deze breed gedragen wordt. Je hebt te
maken met intelligente mensen die eigen
ideeën hebben en graag willen meedenken. De discussie moet zich echter
niet alleen beperken tot de interne organisatie. Je moet ook de externe stakeholders erbij betrekken. De maatschappelijke rol vraagt dat je de verschillende
maatschappelijke partijen aan tafel krijgt.
Volgens mij slaagt de TU/e daarin.”
Of een verdubbeling van het aantal studenten in de komende tien jaar een
haalbare kaart is? Van Iperen: “Ik heb bij
Océ gezien dat we in een bepaalde fase
binnen tien jaar de R&D-inspanningen
verdubbelden. Het piepte en het kraakte
in de organisatie, maar het lukte wel. Als
je iets wilt en je kunt financiële middelen
vrijmaken, dan is er veel mogelijk.
Daarom is een ambitie om een universiteit in omvang te verdubbelen een
moeilijke maar geen onmogelijke opgave.
Maar het is niet aan de RvT om hier nu
een mening over te hebben. De raad
wacht met belangstelling de uiteindelijke
keuzes af.”

.
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Groot niveauverschil tijdens
try-outs Cameretten 2009
Ze horen bij de negen overgebleven finalisten van
Cameretten, Nederlands
grootste en oudste cabaretfestival, dat dit jaar voor de 44e
keer wordt gehouden. Zoals elk
jaar kwamen drie van hen naar
de TU/e om hun show ‘uit te
proberen’ op een kritisch
publiek. Jennifer Evenhuis, Iris
Pieterse en Martijn Crins
stonden vorige week donderdag in de Blauwe Zaal van het
Auditorium.
Jennifer Evenhuis had eigenlijk
wel wat nuttige tips voor ons,
ware het niet dat ze tijdens het
schrijven ervan afgeleid raakte
door de brosse Bastognekoeken
op haar bureau. Dan verandert
Evenhuis in Riekje van de buurtorgie, houdt een flauw betoog
over haar volgelingen en is dan
ineens een verwarde spelshowkandidate. De zaal is doodstil,
maar dan keert het tij, wanneer
de cabaretière het publiek laat
meegenieten van de ‘Grote
Jennifer Evenhuis Show’, live
vanuit haar eigen hoofd. Uit de
luidsprekers klinkt een knap aan
elkaar gepraat discussieprogramma met als onderwerp het
afbellen van vriend Stein. “Alles
wijst erop dat hij een ander

heeft. Het is ook wel zo’n type
waar je gemakkelijk een
vriendin bij kunt hebben.” De
zaal ligt dubbel en ook de hysterische huisvrouw Marijke, is een
schot in de roos. Evenhuis heeft
zich succesvol gerevancheerd.
De achttienjarige Iris Pieterse
vraagt zich af hoe je gelukkig
kunt zijn als je nog nooit ongelukkig bent geweest. Een logische vraag voor een gemiddelde
tiener met leuke ouders, leuke
vrienden en een leven zonder
complicaties, stelt ze. Wat volgt
is de zoektocht naar de ideale
man, een uithaal naar de ingedutte veertigers met hun
Crocs, een verhaal over uitgaan,
de vakantie en haar verbroken
relatie met de Samsung G800.
De zaal blijft stil. Niet gek, want
dit heeft meer weg van een
spreekbeurt, dan van cabaret.
Wanneer Pieterse tot slot vertelt
dat ze wel degelijk iets vreselijks
heeft meegemaakt, is het nog
stiller. Het applaus daarna is
waarschijnlijk uit medeleven,
niet als dank voor de voorstelling. In een zaal vol tieners
had het misschien gewerkt.
Studenten zitten overduidelijk
niet te wachtten op een achttienjarige die hen vertelt hoe de
wereld in elkaar zit.

Het is bij de try-outs altijd weer
de vraag: ‘Krijgen we vanavond
al de winnaar van Cameretten
2009 te zien?’. Grote kans van
wel ditmaal, want zodra Martijn
Crins het podium op springt,
valt alles op zijn plaats. Dit is
cabaret! “Ik breng jullie een
enkele reis richting humor!”,
scandeert hij. Of hij het nu heeft
over de fopkut, “altijd een succes
op verjaardagsfeestjes”, of hij
slingert flauwe Hans Klokgrappen de zaal in, het publiek
blijft lachen. Echt ergens over
gaan doet het nergens. Een man
met een hoed bij de Hema en
vermeende complottheorieën
van Coca Cola. “Ze fucken met
letters”. Toch werkt het want
Crins heeft charisma, een zwaar
Brabants accent en het juiste
tempo waarin hij zijn hilarische
woordenstroom de zaal in laat
lopen. God als dronkenlap tenslotte is grappig, maar duurt iets
te lang. (RS)
De finale van Cameretten 2009
vindt plaats op zaterdag 28 no vember in het Nieuwe Luxor Theater
in Rotterdam. De finaletournee is
van 3 december 2009 tot en met 14
mei 2010 in verschillende
Nederlandse theaters. Voor meer
informatie: www.cameretten.nl

De tragiek van Zuid-Afrika
In de verfilming van het boek Disgrace van
J.M. Coetzee speelt John Malkovich de rol
van David Lurie, hoogleraar aan de univer siteit van Kaapstad. Hij is eenzaam, verveeld
en teleurgesteld in de liefde. Hij misbruikt
zijn positie door een van zijn gekleurde
studentes min of meer te dwingen tot een
affaire. Als dit bekend wordt, raakt hij zijn
baan kwijt.
Om aan de schande te ontsnappen vertrekt
David naar zijn dochter Lucy in het ZuidAfrikaanse binnenland. Lucy woont op een
afgelegen boerderij waar ze haar eigen
groente verbouwt, die ze wekelijks aanbiedt
op de plaatselijke markt. Ze wordt bijge -

staan door een zwarte arbeider, die een
eigen huis bouwt naast het hare. Als David
bij haar is wordt de boerderij overvallen
door drie zwarte jongens. David loopt hoofd letsel en brandwonden op en Lucy wordt ver kracht. Ze doet aangifte van wat er gestolen
is, maar niet van de verkrachting. Als één
van de daders later weer opduikt op een
feest van haar buurman, laat ze hem tot
groot onbegrip van David met rust.
David wil dat Lucy de jongens gaat
aangeven. Hij is bang dat ze gebukt gaat
onder schuldgevoel, alsof de verkrachting
haar verdiende loon is voor het onrecht dat
de zwarten is aangedaan. Toch kiest Lucy

ervoor om zich te schikken naar het sociale
systeem waar politie en justitie niks beteke nen. Ze laat de daders lopen, omdat ze
anders zal moeten vertrekken. Dat zo een
misdaad onbestraft blijft, is de prijs die ze
daarvoor betaalt. “Ja, het is vernederend”,
zegt Lucy, “geen kaarten, geen wapens,
geen bezit, geen rechten en geen waardig heid.” “Een leven als een hond”, antwoordt
David. “Een leven als een hond”, beaamt
Lucy. Een ander leven is er nu eenmaal niet.
Disgrace vertelt het bittere verhaal over een
arrogante man die al zijn theorieën over de
maatschappij moet bijstellen en schetst te gelijkertijd de tragische situatie van ZuidAfrika na de apartheid. De Australische re gisseur Steve Jacobs heeft het boek van

Coetzee nauwkeurig verfilmd. John
Malkovich is ijzersterk als de arrogante en
onsympathieke literaire snob Lurie. De film
won op het International Film Festival van
Toronto de FIPRESCI-prijs, de prijs van de
internationale filmcritici. (RS)

Disgrace is te zien in De Zwarte Doos op don derdag 19 november, dinsdag 24 november
en woensdag 25 november om 20.00 uur. Zie
ook: www.dezwartedoos.nl

Frank Lammers licht

Studium Generale heeft een
bijzonder muziektheater binnengehaald voor het Gaslab.
‘De Cadillac Cowboy’ is een
muzikale familietragedie,
doorspekt met eenzaamheid,
pijn en wonderschone, verrassend vrolijke deuntjes. Frank
Lammers speelt samen met de
televisieband Ocobar nummers
van countrylegende Hank
Williams, diens zoon en kleinzoon. Tussen de liedjes door
vertelt hij de levensverhalen
van Williams I, II en III.
Als we hem bellen staat
Lammers net een winkelwagentje vol te laden in zijn woonplaats Amsterdam. Toch is hij
naar eigen zeggen een ‘menneke
uit de provincie’. Krek als de
familie Williams, stroomt het
countrybloed door het lijf van de
acteur, regisseur, tv-presentator,
musicalster en PSV-supporter
uit Mierlo. Lammers is wat je
noemt veelzijdig. Hij moet zelf
een beetje grijnzen om zijn
zangtalenten. “Ik kan niet
zingen, maar de nummers wèl
brengen.” Dat klinkt wellicht
iets te bescheiden. Beseft ook
Lammers zich plots lachend.

Cameretten-finalist Jennifer Evenhuis. Foto: Bart van Overbeeke

Oco

bar.

Frank Lammers.

doopceel familie Williams
“Ho. Ik ben -helaas of gelukkigeen keer genomineerd voor een
musical award, dus zo slecht kan
het ook weer niet zijn.”
Het plan voor een muzikaal
verhaal over de familie Williams,
komt uit de koker van Ocobar.
De vaste muzikanten van het tvprogramma Holland Sport

zochten een zanger en verteller.
Ze vonden Frank Lammers. “Zij
hebben me gebeld. Zelf bel ik
nooit.” Hij was meteen te vinden
voor het idee. “De muziek is
doorvoeld met eenzaamheid en
pijn. Dat vind ik mooi.”
Voor de optredens met Ocobar
heeft Lammers ook zitten gras-

duinen in Nederlandse muziek.
De artiest die het countrygevoel
à la Williams het dichtste benadert, is volgens hem André
Hazes. “Van hem hebben we het
nummer ‘Kleine Jongen’ opgenomen in het programma. In
onze Engelse vertaling is dat
‘Little Man’ geworden.”

Lammers en Ocobar spelen
voornamelijk in de kleine
schouwburgzalen van Nederland. Voorlopig is het Gaslab de
enige ‘thuiswedstrijd’ voor de
Mierlonaar, maar het ziet er naar
uit dat de voorstelling in 2010
een reprise krijgt. Moet haast
wel, want Cadillac Cowboy werkt
zeer aanstekelijk. Mede door de
wonderlijke en tragische levens
van opa, zoon en
kleinzoon Williams.
Maar vooral dankzij
mooie songs zoals
‘Lovesick Blues’, ‘I’m
So Lonesome I Could
Cry’ en ‘Cold, Cold
Heart’.
Dat uitgerekend
tijdens zijn optreden
even verderop in het
Muziekcentrum Frits Philips
countrylegende Steve Earle
speelt, is jammer. “Maar ja, dat
zijn keuzes die liefhebbers
moeten maken. Misschien
kunnen we een afterparty doen
in De Effenaar of Altstadt.” Het
zou zomaar kunnen met een
duizendpoot als Lammers. (FvO)
Donderdag 19 november vanaf 20.30
uur in het Gaslab, gratis entree.
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Studenten versmaden
belastingteruggave
Studenten met een bijbaan lopen honderden
euro’s mis doordat ze
geen belasting terugvragen. Dat meldt dagblad De Pers. De jongeren
die geen aangifte doen,
leveren de schatkist
jaarlijks minimaal 52 tot
78 miljoen euro op.
Ze zouden al snel twee- à
driehonderd euro kunnen
terugkrijgen, maar zijn er
te slordig voor. Studenten
vragen geen belasting
terug of vergeten aftrekposten: studieboeken, een
computer, een studiereis,
enzovoorts. Maar ook het
collegegeld: dat mag je van
de belasting aftrekken als
je geen basisbeurs meer
ontvangt. De jongeren die
geen
aangifte
doen,
leveren
de
schatkist
jaarlijks minimaal 52 tot 78
miljoen euro op.

T-biljet

Een deel van de studenten
zou een verkeerd teruggavebiljet invullen: een TJbiljet voor jongeren tot 29
jaar, in plaats van het uitgebreidere T-biljet. Ook dat
scheelt geld. Dat de stu-

denten zo matig onderlegd
zijn, verbaast het Nationaal
Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) niet. Een
van de conclusies van het
onderzoek
‘Financieel
gedrag van jongeren’ uit
2008 is dat uitwonende en
oudere jongeren nogal
slecht hun administratie
bijhouden.“Belastingaangifte is daarvan een typisch
voorbeeld”, zegt de Nibudvoorlichter in De Pers.

Teruggave

Het is niet bekend om
hoeveel studenten het
precies gaat, maar in 2008
herinnerde de belastingdienst
ongeveer
430
duizend mensen -vooral
jongeren- eraan dat ze voor
belastingteruggave in aanmerking kwamen. Veertig
procent vroeg alsnog belasting terug, maar zestig
procent liet het erbij zitten.
Wie er recht op heeft, mag
trouwens tot vijf jaar na
dato nog belasting terugvragen. (HOP)/

.

Prins Mattie d’n Urste: GEWIS-Prins 2009
Op de elfde van de elfde
koos GEWIS-dispuut
GELIMBO voor de derde
keer hun prins. Dit jaar
zwaait Martie Verhoeven
(derdejaars Informatica)
uit Veldhoven de carnavaleske scepter. Van de
show voorafgaand aan de
bekendmaking -compleet
met ‘buutreedner’ Johan
Vlemmix en een musical
waarin de conceptie van
het kindeke Jezus werd
nagespeeld- heeft hij
niets meegekregen. “Ik
zat vanaf half tien ’s
ochtends tot half twaalf
s’ nachts in complete afzondering.”
Wist echt niemand dat jij het
zou worden?
“Zelfs mijn vrienden niet.
Ik heb wekenlang gelogen
en heb smoesjes moeten
verzinnen. Lastig, want je
moet opletten wat je tegen
wie zegt.”
Wat ging er door je heen toen
je werd aangekondigd?
“Het was geweldig. Al die
mensen die je naam
roepen. Je ziet niemand,
want er staan spots op je
gericht, maar je hoort
gejuich en op een gegeven
moment zie je dat je een
staande ovatie krijgt. Ik
was als kind verlegen, dit
had ik toen nooit gedurfd.”

Waarom hebben ze jou
gekozen?
“Ik ben heel actief binnen
GELIMBO en pak graag
dingen aan. Iedereen kent
me. Ik denk dat het comité
met een soort lijst werkt,
waarop iedereen staat die
ze geschikt achten. De
persoon in kwestie moet
zich prettig voelen met
mensen om zich heen en
moet het vooral niet erg
vinden om avond na avond
bier te drinken.”

helemaal stuk na zo’n serie
carnavalsborrels denk ik.
Ach, het voordeel is dat je
veel nieuwe mensen ontmoet en dat je andere carnavalsverenigingen leert
kennen. Bovendien ben je
een jaar lang de GEWISprins en dat is een hele
eer.”
Ga je zelf nog carnaval
vieren?
“Daar heb ik geen tijd voor,
want ik word straks continu door het dispuut meegetrokken naar borrels in
Maastricht, naar Enschede

en naar verschillende feesten in Eindhoven. Medailles uitdelen, wuiven, dat
soort dingen.”
Je hebt gewone kleren aan.
Moet je eigenlijk niet tot eind
februari in vol ornaat over
het TU/e-terrein paraderen?
“Gelukkig niet. Over een
tijdje is er een carnavalsborrel van een aantal andere
studieverenigingen.
Dan zet ik mijn steek op en
doe mijn cape om. Verder
ben ik hier gewoon
Martie.” (RS) /

En jij vindt dat prima?
Minder Amerikaanse
“Ja hoor, alleen ben ik wel
studenten in Nederland Seminar over Bottom of the Pyramid
Nederland trok vorig jaar
dertien buiten Europa.
4,7 procent minder
Amerikaanse studenten,
terwijl er wel 8,5 procent
meer Amerikanen buiten
de VS ging studeren.
In het jaarlijkse Open
Doors-rapport staat dat
vooral de wat minder
geijkte
bestemmingen
buiten Europa in de lift
zitten bij Amerikaanse studenten. Van de top 25bestemmingen -onveranderd aangevoerd door het
Verenigd Koninkrijk, Italië
en Spanje- liggen er nu

India won het meest aan
populariteit bij Amerikaanse studenten (+19,8
procent), op de voet
gevolgd door Oostenrijk
(+19,4) en China (+19).
Uit het rapport valt ook op
te maken dat er in de VS
vorig collegejaar 1870
Nederlanders studeerden,
ruim elf procent meer dan
vorig jaar. In totaal trokken
de VS maar liefst 7,7
procent meer buitenlandse
studenten, 671.616 om
precies te zijn. (HOP)/

.

Studievereniging Intermate
van Technische Innovatiewetenschappen en de bestuurscommissie Techniek
voor Ontwikkelingsproblematiek verzorgen donderdag 26 november een
seminar over de zogeheten
‘Bottom of the Pyramid’
(BoP). De term BoP wordt
gebruikt door mensen die
modellen ontwikkelen om
de grote groep minderbedeelden in de wereldgemeenschap vooruit te
helpen. Vaak door de toepassing van nieuwe tech-

nologieën.
Wereldwijd
moeten ongeveer vier
miljard mensen rondkomen van een inkomen
van twee dollar per dag.
“De keus viel op dit
onderwerp vanwege de actualiteit”, vertelt Peter
Ruijten van de organisatie.
“Verschillende docenten
houden zich ermee bezig
en er zijn al heel wat studenten naar een ontwikkelingsland gegaan voor een
project dat met de BoP te
maken heeft.”
Op het seminar zullen

verschillende
sprekers
vanuit hun achtergrond dit
thema belichten. Onder
hen Frank Altena, directeur duurzaamheid van
Philips, Nelleke van der
Vleuten van ontwikkelingsorganisatie
ICCO,
Joris Peels van het bedrijf
Shapeways en dr. Patrick
Vermeulen van de Universiteit van Tilburg. Ook Lisa
op ’t Hof, studente Industrial Design, en dr. Henny
Romijn van Industrial
Engineering & Innovation
Sciences komen aan het

.

woord. Romijn doet onderzoek naar technische innovaties in ontwikkelingsgebieden.
Het seminar begint om
13.15 uur in IPO 0.98.
Studenten
Technische
Innovatiewetenschappen
kunnen zich inschrijven
via
www.intermate.nl.
Andere geïnteresseerden
kunnen
mailen
naar
sexcie@intermate.nl, met
als onderwerp ‘Seminar
BOP’.( JvG)/

.

Zie voor meer informatie
www.intermate.nl.

En hoe is het in Singapore?

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.

Na het invoeren van de
blokminor was voor mij
de keus snel gemaakt. Ik
wilde mijn minor in het
buitenland volgen.
Uiteindelijk had ik m’n
zinnen op Singapore
gezet en ik ben daar een

minor gaan volgen in
‘Food Science and
Technology’, een leuke
combinatie met mijn
major ‘Scheikundige
Technologie’. De vakken
die ik volg zijn gericht op
voedingsleer, voedingsgerelateerde ziektes, food
engineering, enzymologie, fermentatie en veiligheid/hygiëne.
Ieder semester krijgt de
National University of
Singapore (NUS) een
grote lading exchange
studenten binnen vanuit
alle delen van de wereld.
Het onderwijs aan de
NUS staat hoog aangeschreven en het is aantrekkelijk voor reislustige
studenten omdat je van
hieruit gemakkelijk en
goedkoop in Zuidoost-

Azie kunt rondreizen.
Voor het semester begon
ben ik in Indonesië
geweest om te ontspannen op het tropische
eiland Bintan. Ik heb een
weekend Sjanghai
bezocht, een bruisende
en snelgroeiende Chinese
stad. En in de midterm
break ben ik een week
naar Maleisië geweest,
om door de jungle te
trekken en te snorkelen
tussen het koraal van het
eiland Tioman.
Singapore is een modern
land met westerse trekken. Toch proef je overal
de Aziatische sfeer en het
grootste deel van de
bevolking is van Chinese
afkomst. Doordat
Singapore dicht bij de
evenaar ligt is er geen

wisseling in jaargetijden.
Het is er altijd warm en
vochtig, de zon schijnt en
soms kan het flink
onweren met stortbuien.
Het studeren aan de NUS
is redelijk competitief,
deels door het ‘grading on
the curve’ systeem, waarbij je cijfer afhankelijk is
van de prestatie van
medestudenten. Mijn
vakken volg ik met een
vaste groep Singaporezen. Ze zijn heel open en
sociaal en dat maakt het
integreren met ‘locals’
makkelijk. Na een lange
dag college volgen gaan
we vaak met een groep uit
eten. De studiegenoten
laten me veel van Singapore zien en ik beleef
iedere week genoeg avonturen. De meeste

Marianne Driesse met haar medestudenten van de NUS.

exchange studenten
wonen op de campus,
ikzelf ook. Zo leer je veel
mensen kennen en is er
altijd wat te doen. De hele
ervaring van studeren aan
de andere kant van de

wereld is onvergetelijk en
ik had het voor geen goud
willen missen!

Marianne Driesse,
studente Scheikundige
Technologie
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Oranjeleeuwen TU/e naar WK in Zuid-Afrika
Wat bezielt een mens?
Die vraag rijst bij het
plan van Stefan van
Herten en Marcel Bemelmans. De studenten
Bouwkunde gaan samen
met drie vrienden, studenten van de Universiteit Tilburg, naar het WK
2010 in Afrika. Op zich
niks bijzonders, er gaan
dan meer supporters van
het Nederlands elftal die
kant op. Alleen niet zoals
dit vijftal. In een fel
oranje gespoten auto
naar Kaapstad, via een
route van een slordige
zestienduizend kilometer die langs twintig
landen voert.
“We doen het omdat het nu
nog kan”, zegt Stefan. “We
zitten tegen het einde van
onze masterstudie en hebben daarna alle vrijheid.
Zodra we gaan werken,
kunnen we niet zomaar
drie en een halve maand
verlof vragen aan de baas.
Het is een unieke kans om
met zijn vijven deze tocht
te maken en die willen we
niet missen. We houden allemaal van avontuur,
reizen en voetbal.”
De tocht start op 3 april en
het vliegticket terug naar
Nederland ligt klaar op 15
juli. Enkele dagen na de
WK-finale. De vijf supporters, vier Limburgers

en een Brabander, rekenen
erop dat ze kaartjes
kunnen bemachtigen voor
de voorrondes, de knockout wedstrijden en zelfs de
finale. Marcel: “We zijn lid
van de supportersclub van
Oranje. De distributie van
de kaartjes gebeurt volgens
een
gewogen
loting.
Omdat we al een aantal
jaren lid zijn en vaker wedstrijden
van
het
Nederlands elftal hebben
bezocht,
liggen
onze
kansen hoger.”
Met extra bijbaantjes
kunnen ze interlands in
Noorwegen,
Schotland,
Oostenrijk en Zwitserland
bezoeken. Voor de expeditie naar Afrika zoeken
ze echter sponsors omdat
de portemonnee te klein is
voor alle kosten. Het vijftal
is daarom een mediaoffensief begonnen en met
succes. Geschminkt en in
oranje leeuwenpak gestoken, schitteren ze in
kranten en op televisie.
“We hebben ons vanaf het
begin, zo’n vijf jaar
geleden, telkens uitgedost
en het werd steeds gekker”,
lacht Stefan.
Of ze door de metamorfose
ook innerlijk veranderen
in anonieme hooligans?
“Nee, we zijn al gek genoeg
zonder pak aan. Die verkleedpartij helpt wel om
sfeer te maken. Op het

Marcel Bemelmans (links) en Stefan van Herten incognito.

moment dat er vijf
malloten in pak de kroeg
binnenstappen, is het
direct feest. Waar we ook
komen”, glundert Marcel.
Dat betekent overigens
niet dat ze in polonaise
door een Zuid-Afrikaanse
township gaan hossen. “Je
voelt zelf wel aan waar het
wel of niet goed is om een
feest te bouwen.” De opmerking
van
Marcel
hebben ze ook herhaaldelijk aan hun ouders
gericht. “Die waren he-

lemaal niet blij met ons
plan. Toen ze in de gaten
kregen dat we ons goed en
serieus aan het voorbereiden waren, gingen ze
om”, aldus Stefan.
Het reisgezelschap heeft
informatie verzameld bij
Buitenlandse Zaken en
ervaren
reizigers
gesproken die het Afrikaanse
continent goed kennen. De
optimale route loopt langs
een aantal bezienswaar-

digheden en Malawi. In dat
land willen ze een Belgisch
echtpaar gaan helpen dat
daar een school heeft
opgezet. Hoe die hulp eruit
gaat zien, weten ze nog
niet. Eenmaal in ZuidAfrika, nemen hun intrek
in een vakantiehuis aan de
rand van het Krugerpark.
“Na 16.000 kilometer
afzien is een beetje luxe
dan wel verdiend”, meent
Stefan. (FvO) /

.

Meer info: www.oranjeleeuw en doorafrika.nl

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die Cursor
elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat Kees
Duisters (derdejaars Werktuigbouwkunde) en Arjen Monden (derdejaars Technische
Natuurkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Maarten van Apeldoorn is
25 jaar oud en komt oor spronkelijk uit Leusden. Hij
is student Technische
Bedrijfskunde, en doet de
master Innovation
Management. Zijn grootste
hobby is heel veel sporten:
marathons lopen, maar
sinds kort ook wielrennen.
Ook houdt hij van tennis sen en squashen en speelt
hij graag piano. Hij is lid
van het E.S.C. en het
dispuut Aleph. Verder
houdt hij ervan om op va kantie te gaan naar Italië.
Hij moet altijd Optimel en
brood in huis hebben
(ideaal anti-kater spul). Je
mag hem ’s nachts altijd
wakker maken voor een
bord pannenkoeken.

Kees vindt dat de kamer er
erg opgeruimd uit ziet. Ook
ziet hij meteen dat deze
kamer van een man moet
zijn. Hoewel deze man al
enige jaren op kamers
woont, is hij nog niet zo ver
in zijn studie, denkt hij. Hij
zal trouwens wel iets van
Technische Bedrijfskunde
studeren. De fles wijn duidt
op een romantisch type,
hoewel de naakte vrouw aan
de muur getuigt van een
tekort aan vrouwelijke aan dacht. Vanwege de tas, de
schoenen en het rugnummer
denkt Kees dat hij veel aan
sport doet. Waarschijnlijk bij
de tennisvereniging Fellen oord. Het Vifit-drankje en de
bruine boterhammen zullen

dan wel extra goed smaken!
En met zoveel concertkaar ten moet hij wel een muziek liefhebber zijn. Je zal hem
daar altijd voor wakker kun nen maken. Verder blijkt zijn
liefde voor muziek ook uit
het keyboard. Zijn musthave-item zal zijn hele hippe
touch screen telefoon zijn.
En gezien het koffiezetap paraat zal hij ’s ochtends wat
moeite hebben om op gang
te komen: hij heeft dus altijd
wel koffie in huis!
Het eerste wat Arjen opvalt,
is dat het een grote kamer is.
Ook vindt hij de kamer erg
netjes. Er wordt waarschijn lijk veel schoongemaakt,
want de schoonmaakspullen
staan in de kamer. De kamer

is van een jongen, aangezien
er een naaktfoto aan de muur
hangt. Verder is deze per soon erg sportief. Hij heeft
bijvoorbeeld meegedaan aan
de marathon. Ook liggen er
spullen die betrekking heb ben op wielrennen en een tas
met tennisspullen. Ook
houdt deze persoon van
cultuur. Dat is te zien aan de
vele kaartjes voor voorstel lingen op het prikbord. Ook
de elektrische piano en
posters op de achterwand
laten dit zien. Deze persoon
studeert Technische
Bedrijfskunde: dat valt op te
maken uit het formulier van
het bewijs van inschrijving.
Hij heeft dus genoeg tijd voor
het vele sporten en uitgaan.

Aan de grootte van de kamer
is te zien dat hij al wat langer
studeert. Omdat hij nog
bachelorstudent is zal het
wel een derdejaars zijn. Voor
een verenigingsleven heeft
deze student het veel te druk
met sporten en uitgaan.
Omdat hij vooral solosporten
doet is zijn must-have-item
een Ipod. Verder moet deze
persoon altijd een gezonde
stoommaaltijd in huis
hebben, want voor koken
heeft hij geen tijd. Je kunt
hem wel altijd wakker maken
voor een willekeurig sport toernooi.

Wat ik me altijd heb afge vraagd, is waarom er geen
buslijn over het TU/eterrein rijdt. Vooral in mijn
eerste jaren aan de TU/e
zou dit makkelijk gekund
hebben, er waren toen nog
twee ingangen aan de
Kennedylaan. Een bus kon
dus eenvoudig een
ommetje langs het
Auditorium maken. Nu zou
de bus via de ring moeten,
en tweemaal langs
slagbomen. Het gevolg is
nu dat het naar sommige
faculteiten vanaf het
station twintig minuten
lopen is. En studenten,
maar ook gasten van de
universiteit moeten dit
vaak met behoorlijk wat
bagage doen.
Er is op de campus wel een
bushalte, maar die is
alleen voor PSV-suppor ters. Blijkbaar hoeven die
niet te lopen.
Er is wel een aantal dingen
gedaan om de wandeling
iets te veraangenamen. Zo
is er een stoplicht met af telfunctie. Ik hoop dat we tenschappers van de TU/e
niks met dit stoplicht te
maken hebben. Dat zou
gênant zijn, zo onre gelmatig telt dat ding. En
het springt op groen als de
teller nog niet eens op nul
staat. Een stukje verder,
op het Limbopad, is een
poging tot een kunstwerk
gedaan met een zwevende
Boeddha op zonneenergie, al heb ik het nog
nooit werkend gezien.
Weer verderop zijn enkele
sculpturen opgesteld die
opvallend veel op een
fallus lijken, waarschijn lijk ter compensatie van de
Boeddha die niet omhoog
komt. Al met al is het
Limbopad een mooie
entree, al is het begin een
wat knullig hoekje, zo half
op de stoep, half op het
fietspad. Voor heel even
maakt de campus indruk,
maar het Limbopad
eindigt prompt in een fiet senstalling. Om vervol gens op de plaats van
bestemming te komen zijn
er twee opties.
Binnendoor, via te koude
of te warme loopbruggen
met bobbelende vloeren,
of buitenom, via scheve
grindtegels, hobbelige
wegen en heel veel beton.
Misschien is een bushalte
voor iedere faculteit zo
gek nog niet.
Bram van Gessel is
promovendus bij
Technische Natuurkunde

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

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop
op en praat met de gebruiker
Carole Snellink / 44 / bureaumedewerker Studium Generale
“Dit is mijn dochter Helen. Voor haar
14e verjaardag kreeg ze een fotoshoot
met vriendinnen door een professionele fotograaf en dit is er één van. Stond
nog een vriendin op, maar die heb ik
weggeshopt. Ik heb haar op mijn desktop omdat ze mijn zonnetje is, een heel
lieve meid, en als ik dan ’s ochtends
mijn computer opstart word ik vrolijk.
Ze kijkt me recht in de camera aan en
zegt als het ware ‘hoi!’. Ik heb ook een
zoon, maar die houdt niet zo van op
foto’s staan en Helen zou het liefst de
hele dag voor de camera staan. Ik moet
wel van mijn
dochter
zeggen
dat dit een héééél
oude foto is, ze is
nu bijna 16 en de
beugel is ook al
weer weg en ze is
nu nog mooier.”

Kleren maken de
man. Of de vrouw.
Althans, zo luidt
het gezegde.
Cursor stelt
daarom maar eens
niet de intellec tuele capaciteiten
van TU/e’ers
centraal en gaat
zoek op zoek naar
dat ene excentrieke
voorkomen, die
kekke trui of
opvallende bril.

Jan van Vlerken, tweedejaars student Bouwkunde

slurpen, beweert Gort.
“Daarover verschillen de meningen”, aldus een
medewerkster van onze eigen University Club, dé
plek op de TU/e waar dagelijks een goed glas wijn
geschonken wordt, en dus mogelijk ook geslurpt
kan worden. Een blik op de UC-wijnkaart leert dat
het gaat om ‘uitgesproken karakters’, ‘frisse zuur graden’, ‘mondvullende’ en ‘sappige’ kwaliteiten
en ‘hoge smaakintenties’. “Bij ons worden wijnen
vooraf zeker geproefd. Met slurpen. Hoewel ik
soms de indruk heb dat dat meer voor de show is”,
lacht ze.

Een fashion statement maakt Van Vlerken niet. Nee, zijn haar groeit nu eenmaal zo. Reden voor
de tweedejaars student Bouwkunde om er dan ook niet te veel in te knippen. “Ik wil met dit
kapsel niet cool overkomen of zo. Anderen laten zulk haar kortwieken en doen er een flinke
partij gel in. Maar ik vind het juist wel mooi zo. En ik hoef niet zo vaak naar de kapper. Ik moet er
wel crèmespoeling doorheen doen, anders gaat het enorm pluizen.” Hij trekt veel bekijks met
zijn weelderige haardos. “Deze zomer werd ik in Italië door zowat iedereen nagestaard.
Sommige voorbijgangers barstten in lachen uit toen ze me voorbij zagen komen. Ik loop er in
mijn zomerkleren ook wel een beetje als een zwerver bij.” In Eindhoven lopen de reacties
uiteen, al zijn de meeste mensen positief. Van Vlerken: “Soms word ik vanwege mijn haar wel
dertig keer op een avond aangesproken. Meestal krijg ik een complimentje, maar af en toe krijg
ik ook een knietje of een duwtje. Zij vinden mijn kapsel blijkbaar debiel.” Van Vlerken laat zich
daardoor niet van zijn stuk brengen. Daarbij heeft zo’n weelderig kapsel ook zo zijn voordelen.
“Mijn haar wordt door de vrouwen gewaardeerd. En door mijn kapsel denken mensen vaak ook
dat ik goed kan ontwerpen.” (TA)

Het is droevig gesteld met de smaakbeleving van
de Nederlander. Driekwart van de wijnen verdwijnt
niet of nauwelijks geproefd in het keelgat,
jammert Neerlands bekendste wijnboer Ilja Gort
deze week. Uit zijn onderzoek onder 1500 Neder landers blijkt dat ze wijn doorslikken zonder te
slurpen. Dat vinden ze ‘niet netjes’. Om wijn echter
goed te kunnen proeven, is assimilatie met zuur stof noodzakelijk: zo komen de smaak- en geur moleculen los. Ervaren wijndrinkers doen dit door
de wijn te ‘walsen’ (met een cirkelende beweging
laten ronddraaien in het glas), en vervolgens te

