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Lichtdoorlatende jaloezie 
‘het beste idee van de TU/e’

OOnnddeerrsscchheeiiddeenndd,,  iinnnnoovvaattiieeff,,  dduuuurrzzaaaamm  eenn  ccoommmmeerr--
cciieeeell  iinntteerreessssaanntt..  MMeett  ddiiee  kkwwaalliiffiiccaattiieess  wweeeess  ddee  jjuurryy
mmaaaannddaagg  1166  nnoovveemmbbeerr  ‘‘JJaallooeezziiee’’  uunnaanniieemm  aaaann  aallss
‘‘HHeett  bbeessttee  iiddeeee  vvaann  ddee  TTUU//ee’’..  DDee  ggeelliijjkknnaammiiggee  oonnddeerr--
nneemmeerrsswweeddssttrriijjdd  vvoonndd  ddiitt  jjaaaarr  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  ppllaaaattss
aaaann  ddee  TTUU//ee..  WWiinnnnaarreess  MMiirrjjaamm  vvaann  LLaaaarrhhoovveenn,,  vviieerrddee--
jjaaaarrssssttuuddeennttee  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee,,  oonnttwwiieerrpp  eeeenn
nniieeuuww  ssoooorrtt  jjaallooeezziiee..  MMeett  ddeezzee  lluuxxaafflleexx  wwoorrddtt  hheett
zzoonnlliicchhtt  ddeeeellss  ggeewweeeerrdd,,  mmaaaarr  ooookk  ggeebbrruuiikktt  oomm
kkaammeerrss  vvaann  nnaattuuuurrlliijjkk  lliicchhtt  ttee  bblliijjvveenn  vvoooorrzziieenn..  DDee
ssttuuddeennttee  ddeeeedd  aall  eeeerrddeerr  mmeeee  aaaann  hheett  ttvv--pprrooggrraammmmaa
‘‘HHeett  bbeessttee  iiddeeee  vvaann  NNeeddeerrllaanndd’’..  ZZee  rreeiikkttee  ttooeenn  ttoott  ddee
llaaaattssttee  6600,,  iinn  eeeenn  ddeeeellnneemmeerrssvveelldd  vvaann  33660000  oonnddeerr--
nneemmeerrss  eenn  oonnttwweerrppeerrss..  OOpp  ddee  TTUU//ee  ggrreeeepp  VVaann  LLaaaarr--
hhoovveenn  wweell  ddee  hhooooffddpprriijjss..  ZZoo  kkrriijjggtt  zzee  oonnddeerr  mmeeeerr  eeeenn
mmaaaattppaakk,,  eeeenn  bbeeddrriijjffsswweebbssiittee  eenn  eeeenn  ssttaarrttbbuuddggeett  vvaann
dduuiizzeenndd  eeuurroo..  ““IIkk  wwaass  oovveerrttuuiiggdd  vvaann  mmiijjnn  vvoonnddsstt..  IIkk
bbeenn  bblliijj  ddaatt  ssppeecciiaalliisstteenn  nnuu  ooookk  eerrkkeennnneenn  ddaatt  hheett  eeeenn
ggooeedd  iiddeeee  iiss””,,  zzeeggtt  VVaann  LLaaaarrhhoovveenn..  ZZee  wwiill  hheett  iiddeeee  iinn
hhaaaarr  aaffssttuuddeeeerrppeerriiooddee  vveerrddeerr  uuiittwweerrkkeenn..  ““DDaaaarrnnaa  wwiill
iikk  hheett  vveerrkkooppeenn..  IIkk  bbeenn  ggeeeenn  eecchhttee  oonnddeerrnneemmeerr..””
DDee  wweeddssttrriijjdd  iiss  eeeenn  iinniittiiaattiieeff  vvaann  oonnddeerrnneemmeerrssvveerr--
eenniiggiinngg  EEiinnddhhoovveenn  UUnniivveerrssiittyy  BBuussiinneessss  CClluubb  ((EEUUBBCC))..
JJooeepp  vvaann  PPuutttteenn  ((vviijjffddeejjaaaarrss  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee))  eenn
JJaann  BBeelloonn  ((vviijjffddeejjaaaarrss  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn))  rriicchhtttteenn  ddee
cclluubb  oonnllaannggss  oopp  oomm  ssttaarrtteerrss  eeeenn  ffoorruumm  ttee  bbiieeddeenn

wwaaaarroopp  zzee,,  mmeett  sstteeuunn  vvaann  pprrooffeessssiioonnaallss,,  eerrvvaarriinnggeenn
kkuunnnneenn  uuiittwwiisssseelleenn..  DDee  vveerreenniiggiinngg  mmooeett  TTUU//ee--aalluummnnii
eenn  ssttuuddeenntteenn  oopp  eeeenn  llaaaaggddrreemmppeelliiggee  mmaanniieerr  hheellppeenn
bbiijj  hheett  eexxppllooiitteerreenn  eenn  uuiittddiieeppeenn  vvaann  hhuunn  oonnddeerrnneemmeerrss--
ccoonncceepptt..  ““DDeezzee  wweeddssttrriijjdd  mmooeett  ooookk  ppootteennttiiëëllee  eennttrree--
pprreenneeuurrss  mmoottiivveerreenn  oomm  hhuunn  iiddeeeeëënn  hhaannddeenn  eenn  vvooeetteenn
ttee  ggeevveenn””,,  aalldduuss  VVaann  PPuutttteenn..
DDee  ddrriieekkooppppiiggee  jjuurryy  pprreeeess  ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  ddee  iiddeeeeëënn
vvaann  ddee  vviijjff  ffiinnaalliisstteenn..  ZZee  kkuunnnneenn  iinn  pprriinncciippee  aalllleemmaaaall
ddee  bbooeerr  oopp  mmeett  hhuunn  iiddeeee,,  zzoo  wwaass  ddee  sstteelllliiggee  oovveerr--
ttuuiiggiinngg  vvaann  jjuurryyvvoooorrzziitttteerr  eenn  TTUU//ee--hhoooogglleerraaaarr  OOnnddeerr--
nneemmeerrsscchhaapp  LLeeoo  VVeerrhhooeeffff..  ““DDee  ffiinnaalliisstteenn  mmooeetteenn  zziicchh
wweell  rreeaalliisseerreenn  ddaatt  zzee  hhuunn  ggeeeesstteesskkiinnddjjee  wwaaaarrsscchhiijjnn--
lliijjkk  mmooeetteenn  lloossllaatteenn..  VVoooorr  ccoommmmeerrcciieeeell  ssuucccceess  zzuulllleenn
zzee  eeeenn  ggrroottee  mmaarrkkttssppeelleerr  mmooeetteenn  iinnsscchhaakkeelleenn””,,
aalldduuss  VVeerrhhooeeffff..
DDee  oovveerriiggee  vviieerr  nnoommiinnaattiieess  kkwwaammeenn  uuiitt  ddee  hhooeekk  vvaann
ddee  ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn..  EEeenn  vvaann  ddee  ggeesseelleecc--
tteeeerrddee  bbeeddrriijjffssccoonncceepptteenn  wwaass  LLoovvee22MMoovvee,,  eeeenn
kkiinnddeerrsscchhooeenn  ddiiee  bbiijj  iinntteennssiieeff  ggeebbrruuiikk  vvaann  kklleeuurr  vveerr--
aannddeerrtt..  VVeerrddeerr  ccoommpplliimmeenntteeeerrddee  ddee  jjuurryy  mmeeeerrmmaalleenn
hheett  iiddeeee  FFlloowwee,,  eeeenn  ddyynnaammiisscchhee  wwaanndd  vvoooorr  iinn  hhuuiiss  ooff
oopp  kkaannttoooorr,,  ddiiee  rreeaaggeeeerrtt  oopp  mmeennsseelliijjkkee  aaaannrraakkiinngg..
EEUUBBCC  zzaall  ddee  oonnddeerrnneemmeerrsswweeddssttrriijjdd  vvoollggeenndd  jjaaaarr  wweeeerr
oorrggaanniisseerreenn..  ((TTAA))
FFoottoo::  PPaauull  BBllooeemmeenn

Staalkaart 3TU biedt overzicht

gezamenlijk onderzoek
De drie technische universiteiten
presenteren volgende week don-
derdag 26 november tijdens het
jaarcongres van KIVI NIRIA een
staalkaart van hun gezamenlijke
onderzoek. Dat onderzoek is ge-
concentreerd 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

voor de oprichting van deze
CoE’s, is vooral bedoeld voor de
aanstelling van 29 tophoog-
leraren. 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

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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Promotieonderzoek
veroorzaakt commotie
Het onderzoek van de vorige
week aan de TU/e gepromo-
veerde Javed Vassilis Khan
heeft voor veel commotie
gezorgd in de Nederlandse en
Belgische media. In de bericht-
geving 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 de onderzoekspagina van
Cursor stond vorige week een uit-
gebreid artikel over Khans
promotie: ‘Semi-automatisch
communicatiesysteem onder-
steunt gezinsleven’.  Het stuk
werd opgepikt door nieuws-
dienst ANP. Daar werd het her-
schreven en ingekort. Het ANP-
bericht wekte de indruk dat het
systeem van Khan gebruikt kan
worden om familieleden in de
gaten te houden en dat het bin-
nenkort op de markt komt. ANP
schreef: “Ouders kunnen bin-
nenkort 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.

Op websites met reactiemoge-
lijkheden 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 con-
trolezucht. Zo’n personen zijn
GEVAARLIJK’. Op  de site
Waarmaarraar.nl vergelijken
lezers Khans systeem met ‘Big
Brother’ en ‘stalking’. 

Misleidend
De kersverse doctor Javed Khan
vindt de reacties heel begrij-
pelijk, maar zegt de bezorgde
lezers gerust te kunnen stellen.
“De manier waarop het onder-
zoek in veel media is gepre-
senteerd, 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 op-
geblazen en uit zijn verband
gerukt. Het was een onderzoekje
met maar vijf kinderen en hun
ouders, en nu wordt het gepre-
senteerd alsof het op alle
Nederlandse scholen gebruikt
gaat worden. Dat is niet waar. We
hebben nooit de bedoeling gehad
om een dergelijk systeem daad-
werkelijk op school te in-
stalleren. 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, univer-
sitair hoofddocente in de groep
Algoritmiek van de faculteit
Wiskunde & Informatica,  is
verkozen tot lid van de Jonge
Akademie, een select gezel-
schap van talentvolle, jonge
onderzoekers. 

Speckmann (36) wordt na wis-
kundige prof.dr. Mark Peletier
het tweede lid afkomstig van de
TU/e-faculteit W&I. In haar on-
derzoek past Speckmann zo-
geheten geometrische algo-
ritmiek toe in de cartografie en
geografische analyse. Ze is
daarmee  tevens het eerste lid van
de Jonge Akademie uit het vak-
gebied Informatica. Speckmann
vervult onder meer een leidende

rol in een Europees project over
de analyse en visualisatie van
ruimtelijk bewegende objecten.
Speckmann: “Met moderne tech-
nologieën  zoals GPS komt ont-
zettend veel data beschikbaar
over bewegingen van bij-
voorbeeld 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.

Prijswinnares Mirjam van Laarhoven geflankeerd door Hans Klomp van de 
ABN-Amro Technodesk (links) en Rens Brooimans van Mazar.
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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 deur-
opening. Het enorme pand
(tweeduizend vierkante meter) is
inderdaad van hen! Althans, ze
huren het. Binnen is alles ver-
rassend netjes opgeknapt en in-
gedeeld in verschillende kan-
toorruimtes. “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 gym-
nasium 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 bedrijf-
je 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 stu-
denten 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 groei-
en bij die persoon.” Het aan-
trekken van enthousiaste part-

ners is vaak niet moeilijk. “We
hebben inmiddels goede resour-
ces 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. Bijvoor-
beeld alleen al onze achtergrond
en hoe we in het leven staan.
Onze enige overeenkomst is dat
we ons niet beperken qua idee-
ën, 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 Neder-
land; je moest introvert zijn.
Salih is heel sociaal, heel mak-
kelijk. Hij heeft een hele uitge-
sproken eigen mening,  maar hij
is wel goed in staat om zich te
verplaatsen in elke andere

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.”/.

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.

“Voor onze ideeën heb je honderd Salih’s en Mortada’s nodig”

Mortada Abdul Roda en Salih Kiliç

IInn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm  ttrreeffffeenn  wwee  oopp  zzaatteerrddaagg  1144  nnoo--
vveemmbbeerr  TTUU//ee--aalluummnnuuss  JJooss  SScchhllaannggeenn..  HHiijj  iiss
vvaannddaaaagg  ttooeerrnnooooiiddiirreecctteeuurr  vvaann  hheett  OOppeenn  NNKK
RRaappiidd  JJeeuuggdd  SScchhaakkeenn  ((zziiee  ooookk  ppaaggiinnaa  55))..

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

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 woon-
plaats Asten is dat goed te doen.
Vandaag geniet hij van zijn rol als toernooi-
leider. 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

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)
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Dr.ir. Panos Markopoulos, copromotor Javed Khan:

‘Twitter en Facebook
gaan veel verder’
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 on-
derwerp 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 techno-
logieën 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 al-
lemaal 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 be-
langrijk (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 be-
doeling dat de systemen die Khan
daarvoor ontwikkelde, Family-
Aware en SchoolAware, binnen-
kort op de markt komen.
Daarvoor is nog veel meer on-
derzoek nodig. Eggen gaf
dinsdag in een radioprogramma
van Studio Brussel nog een toe-
lichting op het systeem.  Khan
zelf gaat verder met de ontwik-
keling van KidzFrame. Dat is een
systeem waarbij leidsters op 
kinderdagverblijven foto’s en 
berichtjes kunnen sturen naar de
ouders van de kinderen. (SK)/.

Ach en Wee

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

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 momen-
ten 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 kam-
pioen 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 Skil-
Shimano 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 waar-
schijnlijk in februari maken
tijdens enkele etappekoersen in
Frankrijk. Zoals het er nu uitziet,
volgt de echte vuurdoop op 28 fe-
bruari tijdens de Belgische semi-
klassieker Kuurne-Brussel-
Kuurne. 
Het koersen tussen de groten der
aarde is voor Vissers ‘een droom
die uitkomt’. Hij kijkt nog steeds
op tegen klasbakken van het

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 over-
winningen binnenhalen. Anders
hoeft het niet voor mij.” (FvO)
Meer info: 
www.skilcyclingteam.com

Speckmann: ‘Met Plasterk wil ik wel

praten over onderzoeksfinanciering’
VVeerrvvoollgg  vvoooorrppaaggiinnaa

Bettina Speckmann is verheugd
over haar uitverkiezing: “Wat ik
vooral belangrijk vind, is dat de
leden van de Jonge Akademie
meepraten over maatschap-
pelijke thema’s en wetenschaps-
beleid. 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 universi-
teiten gaat. Daar zou ik met mi-
nister Plasterk graag eens over
praten.” 

Enthousiasmeren
De Jonge Akademie, een zelf-
standig 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 po-
litieke 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 weten-
schappers in aanmerking die
zich al hebben bewezen, maar
nog geen tien jaar geleden zijn
gepromoveerd. 
Vanuit de TU/e is dr. Carlijn
Bouten (Biomedische Technolo-
gie) 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, hoog-
leraar Wiskunde aan de TU/e, be-
hoorde 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)/.

Brabant Center of Entrepreneurschip van start
Het Brabant Center of Entre-
preneurship (BCE) is dinsdag 17
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 za-
kenvrouw en tv-presentatrice
Annemarie van Gaal. 

Het Brabant Center of
Entrepreneurship (BCE) is in het
leven geroepen om de onder-

nemingszin bij studenten en uni-
versiteitsmedewerkers aan te
wakkeren en hun ondernemende
houding te stimuleren. Het
centrum wil geïnteresseerde stu-
denten uiteindelijk meer bagage
meegeven op dit terrein en on-
dernemen meer onderdeel laten
vormen van het onderwijspro-
gramma. Drs. Kees Kokke,
docent bij de capaciteitsgroep
Operations, Planning, Accoun-
ting, and Control van de TU/e-fa-
culteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences (IE & IS), is
algemeen directeur van het

nieuwe instituut. Wetenschap-
pelijk directeur is prof.dr. Geert
Duysters, eveneens van de facul-
teit 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 pro-
vincie, de Stichting Brainport en
de betrokken gemeenten,
brengen gezamenlijk ruim drie
miljoen euro in. (TA)/.

Job Vissers. Foto: Cees van Keulen

Acht TU/e-studenten azen

op BRAINS Award
Acht van de tien genomineerden
voor de BRAINS Award zijn af-
komstig 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 be-
schikbaar 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.
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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 techno-
logisch haalbaar en politiek wenselijk? 

“Als onze straatverlichting op commercië-
le 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 spaar-
lampen. Het vereist wel een enorme in-
vestering 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 mo-
menteel 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 kwalitei-
ten van deze nieuwe lampen kunnen
meten. Er is een nieuwe standaard nodig,
gekoppeld aan hoe we het licht waar-
nemen. Lumen is een eenheid van licht,
maar wat we nodig hebben, is een een-
heid van zicht. 
Als je mensen het licht toont van een
gloeilamp, een ledlamp en een spaar-
lamp, 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 lichtop-
brengst overal breed uitgemeten, net als
het vermogen van een lamp. Dat zijn 
eigenlijk rare maatstaven voor de presta-
ties 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 na-
denken 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

“Wat we nodig hebben is een
eenheid van zicht” 

Prof.dr.ir. Ton Backx,  decaan van de faculteit Electrical Engineering

Opinie TU/e
Vox Academici

Een vlucht van Tokyo naar
Europa, na gesprekken over
Industrial Design met Keio
University, nodigt uit tot rela-
tiveren. 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 relati-
veren en over kiezen. De
uitkomst van het proces
wordt bepaald bij het selec-
teren 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 vernieuw-
ing 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, organisatie-
structuren, 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 vak-
gebied ID is dat in de 
industrie en op universi-
teiten een deel van de
inhoud, omdat het ont-
werpen 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 achter-

land, 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 2020-
kant’ 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 be-
stuurlijke moed om het uit te voeren.

Jeu Schouten, decaan faculteit Industrial
Design.

Reageer op www.tue.nl/strategie2020.

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

De TU/e in 2020
HHooee  ssttaaaatt  hheett  mmeett  ddee  ‘‘bbrraannddiinngg’’  vvaann  ddee
TTUU//ee??  AAllss  eerr  aall  vvaann  ‘‘nneeuuzzeenn’’  sspprraakkee  iiss,,
ddaann  wwiijjzzeenn  zzee  aallllee  kkaanntteenn  oopp..  UUiitt  ddee
ssttuukkkkeenn  ddiiee  oonnddeerr  hheett  mmoottttoo  ‘‘DDee  TTUU//ee  iinn
22002200’’  iinn  CCuurrssoorr  vveerrsscchhiijjnneenn,,  bblliijjkktt  ddaatt  eerr
ggeeeenn  eennkkeellee  ccoonnsseennssuuss  bbeessttaaaatt  oovveerr  oonnzzee
ttooeekkoommsstt..  DDee  eeeenn  vviinnddtt  ddaatt  ddee  TTUU  iinn
oommvvaanngg  mmooeett  vveerrdduubbbbeelleenn,,  mmiinnsstteennss;;
vvoollggeennss  ddee  aannddeerr  mmooeett  ddee  TTUU  jjuuiisstt  kklleeiinneerr
eenn  ‘‘ffiijjnneerr’’  wwoorrddeenn..  HHeennkk  SSwwaaggtteenn,,  ddee
ssccrriibbeenntt  iinn  CCuurrssoorr  88,,  hheeeefftt  wwaaaarrggeennoommeenn
ddaatt  ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  hheett  oonnddeerrwwiijjss  ddee
llaaaattssttee  ttwwiinnttiigg  jjaaaarr  ‘‘ggeewweellddiigg’’  eenn  ‘‘iinnddrruukk--
wweekkkkeenndd’’  iiss  ggeeggrrooeeiidd..  TTwwiinnttiigg  jjaaaarr
ggeelleeddeenn  mmooeett  hheett  oonnddeerrwwiijjss  wweell  vvaann  eeeenn
hheeeell  bbeeddeennkkeelliijjkk  nniivveeaauu  ggeewweeeesstt  zziijjnn,,
wwaanntt  oonnddaannkkss  ddee  eennoorrmmee  kkwwaalliitteeiittssggrrooeeii
kkaann  hheett  ‘‘nnoogg  vveeeell  bbeetteerr’’..  HHiijj  mmooeett  zzeellff  nnoogg
eeeenn  ssttaaaarrttjjee  vvaann  hheett  mmiisseerraabbeellee  oonnddeerr--
wwiijjss  vvaann  ttooeenn  hheebbbbeenn  mmeeeeggeemmaaaakktt..  DDaatt
hhiijj  iinn  ddiiee  bbaarrrree  oommssttaannddiigghheeddeenn  mmeett  llooff  iiss
aaffggeessttuuddeeeerrdd  zzeeggtt  dduuss  nniieett  zzoo  vveeeell..
OOvveerriiggeennss  hheeeefftt  hhiijj,,  hheett  mmooeett  ggeezzeeggdd,,  wweell
eenniigg  rreecchhtt  vvaann  sspprreekkeenn::  hhiijj  wwaass  ‘‘bbeessttee
mmaasstteerrddoocceenntt  22000099’’  --  rraaaarr  hhyybbrriiddee  wwoooorrdd
ttrroouuwweennss..
HHooeewweell  iikk  hheett  oovveerriiggeennss  oopp  vveeeell  ppuunntteenn
mmeett  SSwwaaggtteenn  eeeennss  bbeenn,,  mmaaaakk  iikk  mmee  oonn--
ggeerruusstt  oovveerr  ddee  ddiivveerrssiitteeiitt  aaaann  mmeenniinnggeenn
ddiiee  iikk  iinn  ddee  rruubbrriieekk  aaaannttrreeff..  WWaaaarr  zzwwaallpptt
hheett  bblliinnddee  lloott  oonnss  hheeeenn??  MMooeetteenn  wwee
ggrrooeeiieenn,,  mmooeetteenn  wwee  kkrriimmppeenn;;  ggaaaann  wwee  ddee
ggooeeiiee  kkaanntt  oopp  ooff  mmooeett  hheett  aalllleemmaaaall  hheeeell
aannddeerrss??  MMooeetteenn  wwee  sseelleecctteerreenn  aaaann  oonnzzee
ppoooorrtt  ooff  mmooeetteenn  wwee  iieeddeerreeeenn  ddiiee  kkaann
lleezzeenn,,  ttooeellaatteenn??  NNiieett  aalllleeeenn  hhoooogglleerraarreenn
eenn  mmaannaaggeerrss  kkuunnnneenn  iinn  ‘‘DDee  TTUU//ee  iinn  22002200’’
hhuunn  zzeeggjjee  ddooeenn,,  ooookk  ssttuuddeenntteenn  mmooggeenn
hhuunn  mmeenniinngg  ggeevveenn..  IIkk  bbeenn  bbeenniieeuuwwdd
wwaannnneeeerr  oonnzzee  ccaatteerraaaarr  eenn  ddee  sscchhoooonn--
mmaaaakkddiieennsstt  hhuunn  sstteemm  zzuulllleenn  llaatteenn  hhoorreenn..  
MMaaaarr,,  wwaaaarr  iiss  oonnzzee  bbrraanndd--
mmaannaaggeerr,,  oonnzzee  bbrraannddwwaacchhtt,,
oonnzzee  bbrraannddmmeeeesstteerr,,  oonnzzee

BBrraannddaarriiss,,  ddiiee  zziijjnn  lliicchhtt  oovveerr  aallllee  hhooeekkeenn
vvaann  oonnzzee  ccaammppuuss  zzoouu  mmooeetteenn  llaatteenn
sscchhiijjnneenn??  IInn  sseepptteemmbbeerr  zzoouu  ttoocchh,,  oonnddeerr
lleeiiddiinngg  vvaann  ddeezzee  BBrraannddmmeeeesstteerr,,  eeeenn
ggrroottee  bbrraannddiinnggccaammppaaggnnee  vvaann  ssttaarrtt  ggaaaann..
IIss  ddiiee  aall  bbeeggoonnnneenn,,  iiss  ddiiee  aall  ggeewweeeesstt??
WWaaaarroomm  hhoorreenn  wwee  nniikkss??  BBoovveennddiieenn,,  vvoooorr
jjee  ggaaaatt  ‘‘bbrraannddeenn’’  zzoouu  jjee  ttoocchh  mmooeetteenn
wweetteenn  wwiiee  jjee  bbeenntt  ooff  wwiiee  jjee  wwiilltt  zziijjnn..  OOff
zziijjnn  ddee  ssttuukkjjeess  oopp  ddee  ooppiinniieeppaaggiinnaa
bbeeddooeelldd  oomm  ddee  mmeenniinnggeenn  ttee  ppeeiilleenn,,
wwaaaarruuiitt  ssttrraakkss  eeeenn  ssoooorrtt  ggeemmeennee  ddeelleerr
wwoorrddtt  ggeebbrraanndd??  AAllllee  bbrraannddnneeuuzzeenn  
ddeezzeellffddee  kkaanntt  oopp..
IIkk  zzoouu  hheett  eeiinnddeelliijjkk  wweell  eeeennss  wwiilllleenn
wweetteenn::  wwiiee  zziijjnn  ‘‘wwiijj  vvaann  ddee  TTUU//ee’’??  IIkk
bbrraanndd  vvaann  nniieeuuwwssggiieerriigghheeiidd!!

FFrreedd  SSlleeuutteell

Effe zeuren



“Negen uit negen”

DDee  vviijjffttiieennddee  eeddiittiiee  vvaann  hheett  OOppeenn  NNeeddeerrllaannddss  RRaappiidd
KKaammppiiooeennsscchhaapp  vvoooorr  ddee  jjeeuuggdd,,  wwaaaarrvvoooorr  ddee  TTUU//ee
vvoooorr  ddee  vviijjffttiieennddee  mmaaaall  ggaasstthheeeerr  wwaass,,  wweerrdd  zzaatteerrddaagg
1144  nnoovveemmbbeerr  ggeehhoouuddeenn  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  ““DDiitt  iiss  hheett
ggrroooottssttee  eeeennddaaaaggssee  jjeeuuggddsscchhaaaakkeevveenneemmeenntt  vvaann
EEuurrooppaa””,,  zzeeggtt  ttooeerrnnooooiiddiirreecctteeuurr  eenn  TTUU//ee--aalluummnnuuss  JJooss
SScchhllaannggeenn..  VViieerrhhoonnddeerrdd  jjoonnggee  sscchhaakkeerrss  ssppeelleenn
nneeggeenn  rroonnddeenn  vvaann  ttwwiinnttiigg  mmiinnuutteenn  ppeerr  ppeerrssoooonn..  EEeenn
vvaann  hheenn  iiss  SSoouurraavv  BBhhaattttaacchhaarrjjeeee..  HHiijj  ssppeeeelltt  iinn  ddee
ggrrooeepp  ddiiee  ggeebboorreenn  iiss  iinn  22000000..  ““IIkk  wwaass  zziieekk  vvaann--
oocchhtteenndd  eenn  mmooeesstt  oovveerrggeevveenn..  MMiijjnn  vvaaddeerr  vvoonndd  nniieett
ggooeedd  ddaatt  iikk  ggiinngg,,  mmaaaarr  iikk  wwiillddee  zzoo  ggrraaaagg..””  DDuuss  bbrraacchhtt
zziijjnn  mmooeeddeerr,,  ddiiee  aallss  pprroommoovveennddaa  wweerrkktt  bbiijj  ddee  ffaa--
ccuulltteeiitt  EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg,,  SSooeerraavv  ttoocchh  mmaaaarr  ddee
zzaaaall..  EEnn  nniieett  vvoooorr  nniieettss;;  aaaann  hheett  eeiinndd  vvaann  hheett  ttooeerrnnooooii
hheeeefftt  hhiijj  aallllee  ppaarrttiijjeenn  ggeewwoonnnneenn..  

““NNeeggeenn  uuiitt  nneeggeenn””,,  zzeeggtt  hhiijj  ttrroottss,,  mmeett  eeeenn  ggrroottee
gglliimmbbeekkeerr  iinn  zziijjnn  hhaanndd..
DDee  ooppeenniinnggsszzeett  ddeeeedd  uunniivveerrssiitteeiittsssseeccrreettaarriiss  HHaarrrryy
RRoouummeenn  vvoooorr  AArrlleettttee  vvaann  WWeeeerrsseell..  ZZiijj  ddooeett  aall  vvaannaaff
hheett  bbeeggiinn  mmeeee  aaaann  hheett  NNKK  RRaappiidd..  ““DDee  mmeeeessttee  ddeeeell--
nneemmeerrss  kkoommeenn  iieeddeerr  jjaaaarr  tteerruugg””,,  wweeeett  SScchhllaannggeenn,,
““eenn  ddaatt  mmaaaakktt  hheett  ooookk  eeeenn  bbiijjzzoonnddeerr  ttooeerrnnooooii..””  

VVaann  ddee  sscchhaaaakkbboonndd  KKNNSSBB  wwaass  bbeessttuuuurrsslliidd  MMoonniiqquuee
SSttaamm  aaaannwweezziigg..  AAllss  ggeelluuiiddssddeesskkuunnddiiggee  rrooeemmtt  zzee  ddee
aakkooeessttiieekk  vvaann  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  ““MMooeett  jjee  hhoorreenn,,  vviieerr--
hhoonnddeerrdd  sscchhaakkeerrss,,  hhoonnddeerrdd  bbeeggeelleeiiddeerrss,,  eenn  aall  ddiiee
vvrriijjwwiilllliiggeerrss  zziijjnn  hhiieerr  ssaammeenn,,  eenn  ttoocchh  kklliinnkktt  hheett  ((mmeett
ooggeenn  ddiicchhtt))  ooff  jjee  iinn  eeeenn  kklleeiinnee  rruussttiiggee  rruuiimmttee  bbeenntt..””  

FFoottoo::    RRoobb  DDoooollaaaarrdd
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Engelse vertaling van Nederlandse
techniekhistorie 
Van het laatste deel van de ze-
vendelige serie ‘Techniek in
Nederland in de twintigste
eeuw’ (TIN-20), die in 2003
werd afgesloten, verschijnt
vandaag, 19 november een be-
werkte 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 Techniek-
geschiedenis.

Schot voerde samen met zijn
Eindhovense collega Harry
Lintsen (beiden zijn verbonden
aan de Stichting Historie der
Techniek) en de Twentse emeri-
tus 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 verande-
ringen aan de orde: de opkomst
van de consumptiemaatschappij,
de ontwikkeling van een kennis-
samenleving en de rol van inge-
nieurs in de zich moderni-
serende samenleving. Er is veel
aandacht voor de netwerk-
vorming die gezorgd heeft voor
de materiële eenwording van
Nederland via transportwegen,
elektriciteitsnetwerken en gas-
netten. Ook nieuwe technieken,
die vaak de aanjagers waren van
het moderniseringsproces,
komen aan bod, zoals elektri-
citeit, 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 be-
grijpelijk te maken. Wij schreven
het destijds met het oog op een
Nederlandstalig publiek en dan
worden bepaalde zaken of uit-
drukkingen 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 in-
genieurs met een Nederlandse
achtergrond, die er zeker geïnte-
resseerd in zullen zijn.”(HK) /.

Prijs voor Eindhovense
scriptie op Delftse 
ontwerpvierdaagse
Ir. Saskia Bakker, recent afge-
studeerd bij de TU/e-faculteit
Industrial Design, heeft voor
haar afstudeerproject
‘Move | Learn | Explore’ de
Gerrit van der Veer-prijs gekre-
gen voor de beste scriptie op
het gebied van ‘human-compu-
ter interaction’. De prijsuitrei-
king vond plaats op de TU Delft
en was ingebed in een vier-
daags evenement ter gelegen-
heid 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 prijsuit-
reiking vond op 12 november ook
het eerste Design for Usability-
symposium plaats. Daarnaast
was Delft van 12 tot 14 november
decor voor de jaarlijkse Design
United-tentoonstelling, die voor-
heen altijd gehouden werd op de
TU/e. De vierdaagse werd afge-
sloten 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 pro-
movenda bij ID aan de slag is.
Daarnaast kreeg ze een de-
signlamp. Bakker ontwierp
objecten waar kinderen mee

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

Gebruiksgemak
Het Design for Usability-sym-
posium is direct gelieerd aan het
gelijknamige project waar-
binnen de drie technische uni-
versiteiten vijf promovendi on-
derzoek laten doen naar het
gebruiksgemak van producten.
Een van hen gaf een lezing, de
andere vier verzorgden work-
shops. Ir. Christelle Harkema is
de Eindhovense promovenda
binnen het project. De indu-
strieel ontwerpster, die zelf een
workshop over een ‘toolbox for
usability’ verzorgde (over het
overdragen van kennis die is op-
gedaan tijdens een ontwerp-
proces  en over het nemen van be-
slissingen tijdens zo’n proces),
schat dat er tegen de driehonderd
mensen afkwamen op het sym-
posium. “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)/.

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 universiteits-
terrein door afwezigheid. Van
boze opzet is echter geen
sprake.

Streetview is een onderdeel van
Google Maps. Het is een toe-
passing 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 no-
vember 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 in-
troductie van Zuidoost-
Nederland 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 ter-
reinbeheerder 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 in-
kleuren. Maar alleen als terrein-
beheerders 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 appa-
ratuur is te groot. De meest op-
timale weersomstandigheden?
Zonnig, maar een beetje licht-
bewolkt zodat we minder weer-
spiegeling 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 be-
naderen. Als ze komen, kunnen
ze bij mij een gratis uitrijkaartje
komen halen”, besluit hij
lachend. (FvO) /.

Niet alledaagse wiskundewedstrijd
Negen jongens en één meisje
waren 13 november op bezoek op
de TU/e als finalisten van de
Nederlandse Wiskunde Olym-
piade 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 Neder-
landse 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 deel-
nemen aan een trainingsgroep.

Daaruit wordt een team van zes
leerlingen geformeerd dat
Nederland volgend jaar vertegen-
woordigt bij de Internationale
Wiskunde Olympiade in Kazach-
stan van 5 tot 14 juli.
Trainingsleider is dr. Quintijn
Puite die aan de TU/e werkt bij de
faculteit Wiskunde en Informa-
tica.(NS)/.
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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.

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

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

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, mag-
netrons en mobiele te-
lefoons (radiofrequen-
te straling ofwel RF)
enerzijds, en aan de
andere kant van het spectrum infrarood-
straling (denk aan afstandsbedieningen)
en zichtbaar licht (het optische domein)
(zie ook de afbeelding).

Gelijkrichting
“In het optische bereik kun je lasers 
gebruiken, en radiofrequenties zijn rela-
tief eenvoudig op te wekken met genera-
toren, maar beide technieken zijn onge-
schikt 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 golflengte-
gebied.”
Toch kun je een bepaald soort lasers 
gebruiken om terahertzstraling op te
wekken. Met de ontwikkeling van femto-
secondelasers, die extreem korte  licht-
pulsjes afgeven (een femtoseconde is een

miljoenste van een miljardste seconde) is
daar de afgelopen twintig jaar verande-
ring 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 halfgelei-
der terahertzstraling uitzendt. Dat heet
gelijkrichting. De opgewekte straling is

echter relatief
zwak en er is dus
behoefte aan een
veel intensere
bron.”
Daarom ontwik-
kelden Op ’t Root
en zijn collega’s
van de capaciteits-
groep 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-

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 genees-
kunde. 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 delingscapa-
citeit meer. Maar elke spiervezel draagt
twee of drie satellietcellen bij zich. Die
cellen zijn normaal gesproken in het
lichaam verantwoordelijk voor de ver-
rassende mate van herstel bij spier-
blessures, 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 stamcel-
capaciteit verliezen op het moment dat ze
in een kweekbakje belanden. Boonens hy-
pothese is dat dit komt doordat de cellen

weggehaald worden uit de specifieke om-
geving 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 inspan-
ning krijgen de vezels van zenuwen aller-
lei elektrische signalen en worden ze uit-
gerekt, of eigenlijk samengetrokken. Die
omstandigheden heb ik in het lab nage-
bootst.” Het onderzoek werd mede onder-
steund door subsidie van SenterNovem.
De industriële partner was worstfabrikant
Stegeman.
In een kweekbakje liet Boonen satelliet-
cellen groeien uit spierweefsel van muizen
en volgde ze hoe ze via deling losse cellen
vormden en fuseerden tot vezels. “De stijf-
heid 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 tweedimensio-
nale 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 driedimen-
sionale wijze vlees in zachter materiaal te
kweken is. Voor consumptievlees is dit
echter geen optie; je hebt toch een bepaal-
de 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 degene-
reert deze spontaan of wordt hij afgebro-
ken 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-indus-
trie om vlees meer water op te laten
nemen zodat het zwaarder wordt en de
consument zodoende meer moet afreke-
nen.”
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 skelet-
spiercellen 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 simu-
leren, 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 versnel-
ling 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

Magische straling uit 

Met terahertz-

straling kun je

wapens onder

kleding zien zitten

Industrieel partner

was worstfabrikant

Stegeman

Foto: Bart van Overbeeke
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Onderzoek in het kort
Bacteriën repareren beton
BBeettoonn  vveerrlliieesstt  nnaa  vveerrlloooopp  vvaann  ttiijjdd  zziijjnn  sstteevviigghheeiidd  ddoooorr  sscchheeuurrvvoorrmmiinngg..  AAllss  hheett  aaaann  HHeennkk
JJoonnkkeerrss  vvaann  ddee  TTUU  DDeellfftt  lliiggtt,,  iiss  ddaatt  bbiinnnneennkkoorrtt  vveerrlleeddeenn  ttiijjdd..  DDee  iinnggeenniieeuurr  oonnttwwiikkkkeellddee
hhiieerrttooee  bbiioobbeettoonn,,  wwaaaarriinn  ssppeecciiaallee  bbaacctteerriiëënn  ddee  sscchheeuurrttjjeess  ddiiee  oonnttssttaaaann  ddiirreecctt  ooppvvuulllleenn  mmeett
kkaallkksstteeeenn  eenn  hhiijj  kkrreeeegg  hhiieerrvvoooorr  ddeezzee  mmaaaanndd  ddee  DDeessiiggnn  &&  EEnnggiinneeeerriinngg  AAwwaarrdd  vvaann  ddee  TTUUDD..  IInn
bbiioobbeettoonn  zziijjnn  ggaaaattjjeess  iinn  hheett  bbeettoonn  --wwaaaarr  nnoorrmmaaaall  ggeesspprrookkeenn  ssttuukkjjeess  ggrriinndd  zziitttteenn--  ggeevvuulldd  mmeett
zzooggeehheetteenn  eexxttrreemmooffiieellee  bbaacctteerriiëënn  eenn  vvooeeddiinnggssssttooffffeenn..  DDee  eexxttrreemmooffiieelleenn  kkoommeenn  iinn  ddee  nnaattuuuurr
vvoooorr  oopp  pplleekkkkeenn  wwaaaarr  ggeeeenn  aannddeerr  lleevveenn  hheett  vvoollhhoouuddtt,,  zzooaallss  iinn  ddee  ddiieeppzzeeee,,  eenn  mmaakkeenn  iinn  ddrroooogg
bbeettoonn  ccaallcciiuummccaarrbboonnaaaatt  aaaann,,  bbeetteerr  bbeekkeenndd  aallss  kkaallkksstteeeenn..  AAllss  eerr  eeeenn  sscchheeuurr  iinn  hheett  bbeettoonn
oonnttssttaaaatt  --nnoorrmmaaaall  ggeesspprrookkeenn  eeeenn  pprroocceess  vvaann  jjaarreenn--,,  kkuunnnneenn  ddee  bbaacctteerriiëënn  ddiiee  iinn  ttwweeee  ttoott  vviijjff
ddaaggeenn  ddiicchhtteenn..  TTeennmmiinnssttee,,  iinn  hheett  llaabb..  NNuu  kkiijjkkeenn  ooff  hheett  ooookk  eecchhtt  wweerrkktt..  ((TTJJ))

Vogels ‘zien’ magneetveld
EEeenn  DDuuiittss  oonnddeerrzzooeekk,,  ggeeppuubblliicceeeerrdd  iinn  NNaattuurree,,  wweerrpptt  lliicchhtt  oopp  ddee  vvrraaaagg  hhooee  hheett  mmooggeelliijjkk  iiss  ddaatt
vvooggeellss  ffeeiillllooooss  ddee  wweegg  ttuusssseenn  bbrrooeedd--  eenn  oovveerrwwiinntteerriinnggggeebbiieedd  vviinnddeenn..  DDaatt  ttrreekkvvooggeellss  hhuunn
wweegg  oovveerr  ddee  aaaarrddbbooll  zzooeekkeenn  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  hheett  aaaarrddmmaaggnneettiisscchh  vveelldd,,  ddaaaarr  zziijjnn  ddee  mmeeeessttee
oonnddeerrzzooeekkeerrss  hheett  iinnmmiiddddeellss  oovveerr  eeeennss..  DDee  vvrraaaagg  iiss  nnoogg::  hhooee  ddaann  pprreecciieess??  SSoommmmiiggee  eexxppeerrttss
ddeennkkeenn  ddaatt  ddee  iijjzzeerrkkrriissttaalllleenn  ddiiee  zziijjnn  aaaannggeettrrooffffeenn  iinn  ssnnaavveellss  vvaann  ddee  vvooggeellss  eeeenn  rrooll  ssppeelleenn..
HHeett  iiss  aalllleeeenn  nnoogg  nniieett  dduuiiddeelliijjkk  hhooee  ddeezzee  mmaaggnneettiisscchhee  kkrriissttaalllleenn  iinn  vveerrbbiinnddiinngg  ssttaaaann  mmeett  hheett
vvooggeellbbrreeiinn..  EEeenn  aannddeerree  tthheeoorriiee  ggaaaatt  eerrvvaann  uuiitt  ddaatt  ddee  vveerrhhoouuddiinngg  ttuusssseenn  vvaarriiaanntteenn  vvaann  hheett
eeiiwwiitt  ccrryyppttoocchhrroooomm  iinn  hheett  oooogg  ddee  vvooggeellss  hheellpptt  zziicchh  ttee  oorriiëënntteerreenn..  UUiitt  ddee  DDuuiittssee  ssttuuddiiee  bblliijjkktt
nnuu  ddaatt  rrooooddbboorrssttjjeess  nnoogg  pprriimmaa  hhuunn  wweegg  kkuunnnneenn  vviinnddeenn  aallss  jjee  ddee  zzeennuuww  ddoooorrssnniijjddtt  ddiiee  ddee
ssnnaavveell  mmeett  hheett  bbrreeiinn  vveerrbbiinnddtt,,  tteerrwwiijjll  hheett  uuiittsscchhaakkeelleenn  vvaann  hheett  ddeeeell  iinn  ddee  hheerrsseenneenn  vveerraanntt--
wwoooorrddeelliijjkk  vvoooorr  hheett  vveerrwweerrkkeenn  ccrryyppttoocchhrroooomm--ggeerreellaatteeeerrddee  iinnffoorrmmaattiiee  ddee  vvooggeellss  ssttuuuurrllooooss
mmaaaakktt;;  eeeenn  sstteerrkkee  aaaannwwiijjzziinngg  ddaatt  hheett  bbeellaannggrriijjkkssttee  oorriiëënnttaattiieemmeecchhaanniissmmee  zziicchh  iinn  hheett  oooogg
vvaann  ddee  vvooggeellss  bbeevviinnddtt..  ((TTJJ))

DDee  ggllaannzzeennddee  bbiinnnneennkkaanntt  vvaann  eeeenn  mmoosssseell--
sscchheellpp  iiss  nniieett  aalllleeeenn  mmooooii  oomm  ttee  zziieenn,,  mmaaaarr
bboovveennddiieenn  eeeenn  mmooeeiilliijjkk  ttee  oonnttrraaffeelleenn  mmyysstteerriiee
ddeerr  nnaattuuuurr..  VVeellee  ggeenneerraattiieess  cchheemmiiccii  ttrraacchhtttteenn
hheett  rreellaattiieeff  sstteerrkkee  mmaatteerriiaaaall  aall  nnaa  ttee  mmaakkeenn..
SSttuuddeenntt  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee  PPaauull
SSmmeeeettss  ddrraaaaggtt  eerr  zziijjnn  eeiiggeenn  sstteeeennttjjee  bbiijj..
““HHeett  ppaarreellmmooeerr  vvaann  mmoosssseellsscchheellppeenn  iiss  eeeenn
mmeettsseellwweerrkk  vvaann  aarraaggoonniieettkkrriissttaalllleenn””,,  zzeeggtt
SSmmeeeettss,,  ““eeeenn  mmiinneerraaaallffaassee  vvaann  ccaallcciiuummccaarr--
bboonnaaaatt..  DDee  mmoosssseellsscchheellpp  bbeevvaatt  bboovveennddiieenn
eeeenn  oorrggaanniisscchhee  ccoommppoonneenntt,,  eeeenn  mmaattrriixx
wwaaaarroopp  ddee  kkrriissttaalllleenn  zziicchh  kkuunnnneenn  oorriiëënntteerreenn..
DDoooorr  ddiiee  mmaattrriixx  iiss  hheett  mmaatteerriiaaaall  vveellee  mmaalleenn
sstteerrkkeerr::  hheett  kkaann  ddrriieedduuiizzeenndd  kkeeeerr  zzoovveeeell
eenneerrggiiee  ooppnneemmeenn,,  vvoooorrddaatt  hheett  bbrreeeekktt..””
SScchheeiikkuunnddiiggeenn  zziijjnn  aall  ddeecceennnniiaallaanngg  ggeebbooeeiidd
ddoooorr  ddeezzee  bbiijjzzoonnddeerree  mmaatteerriiaaaalleeiiggeennsscchhaapp--
ppeenn..  ZZee  zziijjnn  ttyyppiisscchh  vvoooorr  ddee  ccoommbbiinnaattiiee  vvaann
hhaarrddee  mmiinneerraalleenn  mmeett  eeeenn  zzaacchhtt  oorrggaanniisscchh  
mmaatteerriiaaaall..  IInn  ddee  nnaattuuuurr  kkoommeenn  ddeerrggeelliijjkkee  
mmaatteerriiaalleenn  vveeeell  vvoooorr..  ZZee  oonnttssttaaaann  ddoooorr  bbiioommii--
nneerraalliissaattiiee,,  wwaatt  iinnhhoouuddtt  ddaatt  oorrggaanniissmmeenn  aallss
bbaacctteerriiëënn  eenn  ppllaanntteenn  ddee  mmiinneerraalleenn  vvoorrmmeenn
zzoonnddeerr  ddaatt  zzee  eerr  eerrgg  iinn  hheebbbbeenn..  
““OOnnddeerrzzooeekkeerrss  pprroobbeerreenn  ddee  mmaatteerriiaalleenn  nnuu
vvoooorraall  vviiaa  ‘‘ttrriiaall  aanndd  eerrrroorr’’  nnaa  ttee  mmaakkeenn..  HHeett
zzoouu  ffaannttaassttiisscchh  zziijjnn  aallss  wwee  hheett  mmaaaakkpprroocceess
eecchhtt  kkoonnddeenn  bbeehheeeerrsseenn””,,  zzeeggtt  PPaauull  SSmmeeeettss
eenntthhoouussiiaasstt..    
CCaallcciiuummccaarrbboonnaaaatt  iiss  hheett  mmeeeesstt  iinn  ddee  nnaattuuuurr
vvoooorrkkoommeennddee  bbiioommiinneerraaaall..  DDee  kkrriissttaalllliissaattiiee
eerrvvaann  vviinnddtt  ppllaaaattss  oonnddeerr  iinnvvllooeedd  vvaann  bbiioommoo--
lleeccuulleenn..  DDaatt  zziijjnn  oorrggaanniisscchhee  mmoolleeccuulleenn  ddiiee
hheett  ccaallcciiuummccaarrbboonnaaaatt  aaaann  zziicchh  bbiinnddeenn,,  wwaaaarr--

nnaa  eerr  uuiitteeiinnddeelliijjkk  eeeenn  vvaasstt  rroooosstteerr  oonnttssttaaaatt..
DDaatt  ggeebbeeuurrtt  eecchhtteerr  nniieett  vvaann  hheett  eennee  oopp  hheett
aannddeerree  mmoommeenntt..  
““EEeerrsstt  wwoorrddtt  eerr  eeeenn  aammoorrffee  ffaassee  ggeevvoorrmmdd””,,
lleeggtt  SSmmeeeettss  uuiitt..  ““AAmmoorrffee  ddeeeellttjjeess  kklloonntteerreenn
ssaammeenn  eenn  wwoorrddeenn  sstteeeeddss  ggrrootteerr,,  ttoottddaatt  zzee  eeeenn
kkrriittiieekkee  oommvvaanngg  hheebbbbeenn  bbeerreeiikktt..  PPaass  ddaann
kkrriissttaalllliisseerreenn  zzee..  HHeett  pprreecciieezzee  mmeecchhaanniissmmee  iiss
eecchhtteerr  nnoogg  nniieett  ggooeedd  bbeekkeenndd..””
WWeetteennsscchhaappppeerrss  bboooottsseenn  ddeezzee  oovveerrggaannggss--
ffaassee  vvaann  aammoorrff  nnaaaarr  kkrriissttaalllliijjnn  nnaa  oomm  ddee  
mmeecchhaanniissmmeenn  eerrvvaann  ttee  ddoooorrggrroonnddeenn..  ZZoo  ooookk
SSmmeeeettss..  AAaann  eeeenn  oopplloossssiinngg  vvaann  nnaattrriiuummccaarr--
bboonnaaaatt  vvooeeggtt  hhiijj  llaannggzzaaaamm  eeeenn  ccaallcciiuummzzoouutt
ttooee..  VVeerrvvoollggeennss  vvooeeggtt  hhiijj  ooookk  nneeggaattiieeff
ggeellaaddeenn  ppoollyymmeerreenn  eenn  aannddeerree  ssttooffffeenn  ttooee  aaaann
ddee  oopplloossssiinngg,,  oomm  ddee  iinnvvllooeedd  oopp  hheett  kkrriissttaallllii--
ssaattiieepprroocceess  ttee  aacchhtteerrhhaalleenn..  AAaannggeettrrookkkkeenn
ddoooorr  ddee  llaaddiinngg,,  vvoorrmmeenn  ddee  ccaallcciiuummccaarrbboonnaaaatt--
ddeeeellttjjeess  cclluusstteerrss  oopp  ddee  ppoollyymmeerreenn..  
““IIkk  oonnddeerrzzooeekk  oonnddeerr  aannddeerree  hhooee  ggrroooott  ddee
ddeeeellttjjeess  wwoorrddeenn  vvoooorrddaatt  zzee  kkrriissttaalllleerreenn””,,
zzeeggtt  ddee  ssttuuddeenntt..  ““IIkk  mmeeeett  ddee  llaaddiinngg  oopp  ddee  
ppoollyymmeerreenn  eenn  bbeekkiijjkk  ddee  ddeeeellttjjeess  oonnddeerr  eeeenn
hhyyppeerrmmooddeerrnnee  ccrryyoo--eelleekkttrroonneennmmiiccrroossccoooopp..””
DDee  llaabboorraattoorriiuummoommssttaannddiigghheeddeenn  zziijjnn  nneett  wwaatt
aannddeerrss  ddaann  aaaann  ddee  bbiinnnneennkkaanntt  vvaann  eeeenn
mmoosssseell,,  wweeeett  SSmmeeeettss..  ““DDiiee  bbiioollooggiisscchhee  lleeeeff--
oommggeevviinngg  iiss  mmooeeiilliijjkk  nnaa  ttee  bboooottsseenn..  WWee
pprroobbeerreenn  zzoo  ddiicchhtt  mmooggeelliijjkk  bbiijj  mmooeeddeerr  nnaattuuuurr
ttee  kkoommeenn  oomm  ttoocchh  eeeenn  ttiippjjee  vvaann  ddee  sslluuiieerr  oopp  ttee
lliicchhtteenn..””

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

een hagelgeweer

pakketje kleiner is dan de golflengte van
de straling, kleiner dus dan ongeveer een
millimeter, is deze methode om tera-
hertzstraling 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 elek-
tronen in het hagelschot weet te krijgen.
De crux is dus het stoppen van veel elek-
tronen in een klein volume. Dat is net als
bij een gewoon hagelgeweer niet een-
voudig, en bovendien stoten de elektro-
nen elkaar ook nog eens af. Gelukkig
wordt Op ’t Root
hierbij gered door een
bijzonder effect van de
speciale relativiteits-
theorie -de theorie van
Albert Einstein die
dingen beschrijft die
bewegen met bijna de
lichtsnelheid (driehonderduizend kilo-
meter per seconde). Voor zulke snelle
elektronen wordt de afstotende kracht 
namelijk teniet gedaan door een magne-
tische 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 zogehe-
ten 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 ultra-
korte laserpuls met ultraviolet licht
maken we de elektronen vrij, die vervol-
gens in een fractie van een seconde over
een afstand van zo’n vijftien centimeter
opgezweept worden tot vrijwel de licht-
snelheid.” Het elektronenwolkje vliegt

vervolgens over een
afstand van ander-
halve meter door een
vacuümbuis naar het
doel, een plaatje alu-
minium van zeven
bij zeven centimeter
en een millimeter
dik. Dat had overi-
gens ook ander mate-
riaal kunnen zijn,

zolang het maar terahertzgolven geleidt.
Het resultaat mocht er zijn, aldus Op 
’t Root, maar toch was hij nog niet hele-
maal tevreden:  “Het probleem van tera-
hertzstraling zit ‘m in de lange golf-
lengte. Als je iets heel nauwkeurig wilt
meten, dan moet je de straling kunnen
samenbrengen op een heel klein opper-
vlak. 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 probeer-
de 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 resulta-
ten beloven veel voor toekomstige toepas-
singen van terahertzstraling: de metaal-
draad kan de rol spelen die fibers
tegenwoordig hebben bij het transporte-
ren 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 con-
currentie 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) /.

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 onder-
zoek. 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 oplei-
ding in het Catharina Ziekenhuis in

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

KKrriisstteell  BBoooonneenn  vveerrddeeddiiggtt  mmaaaannddaagg  2233  nnoo--
vveemmbbeerr  oomm  1166..0000  uuuurr  iinn  zzaaaall  55  vvaann  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  hhaaaarr  pprrooeeffsscchhrriifftt  ‘‘EEsssseennttiiaall
EEnnvviirroonnmmeennttaall  CCuueess  ffrroomm  tthhee  SSaatteelllliittee  CCeellll
NNiicchhee  UUnnrraavveelleedd’’..

Elektronen worden

opgezweept tot de

lichtsnelheid 

Foto: Bart van Overbeeke



Bij 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 repu-
tatie 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 gezamen-
lijke onderzoeksinspanningen. Maar in
hoeverre heeft het onderzoek in 3TU-
verband inmiddels vorm gekregen?
Hoewel de onderzoekscentra stevig in de
steigers staan, heeft het subsidiebedrag

van vijftig miljoen van OCW nog niet
volledig zijn weg gevonden. Met het geld
zouden namelijk 29 excellente onder-
zoekers 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 coör-
dinatie 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.

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 hoog-
leraren. 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 topweten-
schappers 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 maat-
schappelijk relevante thema’s. Iedereen
zoekt in dezelfde domeinen, niet alleen in
Nederland, maar ook in Europa en
Amerika”, aldus Bult-Spiering.

Ondanks de vertraging zijn met het 3TU-
geld in Eindhoven al vijf nieuwe voltijds
hoogleraren aangenomen, zegt dr. Ties
Leermakers, beleidsmedewerker van de
TU/e. Daarnaast staan er nog drie
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Een vreemde eend in de bijt van de
Centres of Excellence is het Centre for
Ethics and Technology, als enige gefi-
nancierd door de drie TU’s zelf. Met een
beperkt budget van anderhalf miljoen
euro voor vijf jaar worden geen hoog-
leraren 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 geld-
stroom is binnengehaald. Zo sleepte het
centrum maar liefst zeven van de vijftien
subsidies binnen van het NWO-pro-
gramma ‘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

University en de Australian National
University. Meijers: “Dat zou niet mo-
gelijk geweest zijn zonder de samen-
werking tussen de drie technische univer-
siteiten. 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 re-
sultaat, aldus Meijers: “We belichamen
een maatschappelijk
belang. Succesvolle
technologie vraagt
om een goede maat-
schappelijke inbed-
ding 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 Univer-
siteit Leiden en de TU Delft. Daarmee
hebben we een goede presentie in Den
Haag; we beogen voor de maatschap-
pelijke en ethische aspecten van tech-
nologie het gezicht te zijn van de 3TU.”

Dubbele achtergrond
Prof.dr. Jeroen van den Hoven, hoogleraar
Filosofie aan de TU Delft, is wetenschap-
pelijk directeur van het Centre for Ethics
and Technology. Hij was de architect van
het NWO-programma ‘Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen’, dat het onder-
zoek aan het 3TU Centre voor een belang-
rijk deel financiert. Als onderzoeker publi-
ceerde 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 uni-
versiteitsblad Delta een vraaggesprek met
hem. Volgens Van den Hoven bestaat er
bij de andere centres nog wel enig voor-
behoud 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 samen-
werking een heel praktische reden: die
zijn al blootgesteld aan kritiek uit de sa-
menleving 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 onderne-
men had dat aanvankelijk ook een de-
fensief 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 geïnfor-
meerde studies. We roepen niet zomaar
wat. 
Een goede onderzoeksmethodologie is be-
langrijk als je nadenkt over ethische vraag-
stukken. En je moet proactief over de pro-
blemen 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."

Centre for Ethics and Technology

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



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 uitzon-
dering 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 georga-
niseerd en wordt overlegd over de ver-
deling 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 tijde-
lijke aard is: als de vijftig miljoen over een
paar jaar op is, moeten de tophoogleraren
‘indalen’ in de faculteiten waar ze zijn aan-
gesteld.” 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 di-
recteuren van de Centres of Excellence. 

Robotica
Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch van de facul-
teit Werktuigbouwkunde leidt namens de
TU/e het Centre for Intelligent Mecha-
tronic 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 ver-
traging 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 bij-
zonder de TU/e spelen in innovatiepro-
gramma’s zoals PointOne (op het gebied
van mechatronica, embedded systems en
nanotechnologie) en het automotive-
programma HTAS./.
DDoonnddeerrddaagg  2266  nnoovveemmbbeerr  wwoorrddtt  ttiijjddeennss  hheett
jjaaaarrccoonnggrreess  vvaann  iinnggeenniieeuurrssvveerreenniiggiinngg    KKIIVVII
NNIIRRIIAA  ttee  RRootttteerrddaamm  ddee  33TTUU--ssttaaaallkkaaaarrtt  ggeepprree--
sseenntteeeerrdd..  IInn  hheett  bbooeekk  mmeett  ddee  ttiitteell  ‘‘JJooiinniinngg
ffoorrcceess  ttoo  sshhaappee  tthhee  ffuuttuurree,,  33TTUU..rreesseeaarrcchh  hhiigghh--
lliigghhttss’’,,  ssttaaaann  iinntteerrvviieewwss  mmeett  ttooppoonnddeerrzzooeekkeerrss
eenn  pprroommoovveennddii  vvaann  ddee  zzeess  CCeennttrreess  ooff
EExxcceelllleennccee..  
HHeett  bbooeekk  iiss  vvaannaaff  3300  nnoovveemmbbeerr  aaaann  ttee  vvrraaggeenn
ddoooorr  eeeenn  ee--mmaaiill  mmeett  aaddrreessggeeggeevveennss  ttee  ssttuurreenn
nnaaaarr  ccoommmmuunniiccaattiieeaaddvviisseeuurr@@33ttuu..nnll  oo..vv..vv..
aaaannvvrraaaagg  ssttaaaallkkaaaarrtt
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rekken aan hoogleraren
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an hun werk. 

In de inleiding van de bundel ‘De politiek
der dingen’ citeert u de wetenschapsso-
cioloog en –historicus Thomas Hughes.
Als de technologie nog in de kinder-
schoenen 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 tech-
nologische 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 mo-
gelijkheden 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 'do-
demansknop' opnemen. Mocht ooit grof
misbruik door een dictatuur een reëel gevaar
vormen, dan kun je met zo'n knop de da-
tabase laten verdwijnen, compleet met alle
verzamelde privacygegevens van burgers."
Morele waarden kunnen tot uitdrukking

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 tech-
nologie 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 iden-
titeit 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."

Kunt u zich voorstellen dat
ethici ooit ingenieurs
zullen adviseren om te
stoppen met de ontwik-

keling van een technologie?
"Dat zie ik niet snel gebeuren. Maar he-
lemaal ondenkbaar is het niet. De ontwik-
keling 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.

Onze planeet zou al die vitale tweehon-
derdjarigen niet aankunnen.” /.

y, een vreemde eend in de bijt

De zes Centres of Excellence en de TU/e
..  IInntteelllliiggeenntt  MMeecchhaattrroonniicc  SSyysstteemmss;;  wweetteenn--
sscchhaappppeelliijjkk  ddiirreecctteeuurr  pprrooff..ddrr..iirr..  MMaaaarrtteenn
SStteeiinnbbuucchh  ((WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee))
..  DDeeppeennddaabbllee  IICCTT  SSyysstteemmss;;  ttoopphhoooogg--
lleerraarreenn  pprrooff..ddrr..  SSaannddrroo  EEttaallllee  ((WWiisskkuunnddee  &&
IInnffoorrmmaattiiccaa))  eenn  pprrooff..ddrr..  AAnnttoonniioo  LLiioottttaa
((EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg))
..  SSuussttaaiinnaabbllee  EEnneerrggyy  TTeecchhnnoollooggiieess::  ttoopp--
hhoooogglleerraaaarr  pprrooff..ddrr..iirr..  EEmmiieell  HHeennsseenn
((SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee))

..  MMuullttiissccaallee  PPhheennoommeennaa::  ttoopphhoooogglleerraarreenn
pprrooff..ddrr..iirr..  HHaarraalldd  vvaann  BBrruummmmeelleenn
((WWiisskkuunnddee  &&  IInnffoorrmmaattiiccaa))  eenn  pprrooff..ddrr..
FFeeddeerriiccoo  TToosscchhii  ((TTeecchhnniisscchhee
NNaattuuuurrkkuunnddee))
..  BBiioo--NNaannoo  AApppplliiccaattiioonnss;;  nnoogg  ggeeeenn  aaaann--
sstteelllliinnggeenn  aaaann  ddee  TTUU//ee
..  EEtthhiiccss  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy;;  zziiee  vveerrddeerr  oopp
ddeezzee  ppaaggiinnaa

Prof.dr. Jeroen van den Hoven.
Foto: Nout Steenkamp
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Education & Training Unit
Workshop ‘Evaluation’
Evaluation covers the procedure of collec-
ting, processing, interpreting and pre-
senting information about a
teaching/learning activity, with the aim
to take appropriate decisions, to impro-
ve 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 partici-
pants 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
MMaaaannddaagg::
Baliballetjes met witte rijst
Cordon bleu, aardappelkroketten, groen-
temacedoine
Gepaneerde schol met vissaus a l’armori-
cain, gevulde aardappelrolletjes, bloem-
koolbootjes
DDiinnssddaagg::
Vegetarische tortellini-pestoschotel
Griekse rundertartaar, aardappelschijfjes,
Mexico mix
Runderbiefstuk met Stroganoffsaus,
steakhouse frites, luxe salade
WWooeennssddaagg::
Spareribs, twee sauzen, friet

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

Promoties
Y. Wu MEng verdedigt op maandag 23
november zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Low-Complexity
Frequency Synchronization for Wireless
OFDM Systems’. Wu promoveert aan de
faculteit Electrical Engineering. De pro-
motoren 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 commis-
sie. 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 maan-
dag 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 promo-
veert 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 dins-
dag 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 commis-
sie. 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 stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Integrated
Planning for Service Tools and Spare
Parts for Capital Goods’. Vliegen promo-
veert 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 stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Performance-dri-
ven Control of Nano-motions systems’.
Merry promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M. Steinbuch.

Ir. P.A. Teeuwen verdedigt op donderdag
26 november zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘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 donder-
dag 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 promoto-
ren zijn prof.dr.ir. S.C. Borst en prof.dr.ir.
O.J. Boxma.

Intreerede
Prof.dr. F. Langerak houdt morgen, vrij-
dag 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 werk-
zaam 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. 

KIVI NIRIA 
Workshop ‘Persoonlijke Profiel
Analyse’
Een goed beeld krijgen van jouw moge-
lijkheden na je studie. Door middel van
een gesprek met een van de specialisten
van USG Innotiv worden jouw mogelijk-
heden duidelijk. Dit gebeurt aan de hand
van kernprofielen. De specialisten kun-
nen 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 masterstu-
denten aan de TU/e of laatstejaars stu-

denten van een hbo-opleiding met een
sterk technische richting zoals werktuig-
bouwkunde, 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 

Communicatiemedewerker SAI
(V89.120), Communicatie en Expertise
Centrum, 0,6 - 1,0 fte. Vast dienstver-
band, 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 maxi-
maal schaal 10 CAO Nederlandse univer-
siteiten 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 maxi-
maal schaal 27 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 promovendus (2042
t/m 2612 euro).

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

Neem een abonnement
� Surf naar volkskrant.nl/studenten
(dit aanbod geldt alleen voor uitwonende studenten t/m 27 jaar)

Studenten
50%

korting

volkskrant.nl/studenten

www.heifer.nl/boerzoektkoe

Helpt u een boerengezin 
aan een onafhankelijke 
toekomst?

Doneer op:

Giro 4663

Algemeen

Mensen

Diversen

Vacatures

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn
mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn
mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

(Advertenties)
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WWhheenn  ttaakkeenn??
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.

WWhhaatt  ddoo  wwee  sseeee??
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.

WWhhyy  tthhiiss  ppiiccttuurree??
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. 

TThhiiss  wweeeekk  ‘‘ss  pphhoottooggrraapphheerr::  EEmmiillyy  YYaanngg  ((2299))  ffrroomm  tthhee

UUnniitteedd  SSttaatteess  ooff  AAmmeerriiccaa,,  aa  MMaasstteerr  ssttuuddeenntt  ooff  HHuummaann

TTeecchhnnoollooggyy  IInntteerraaccttiioonn

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 expe-
rience. “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

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

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. 

English Translation of Dutch history of technology

TTooddaayy,,  1199  NNoovveemmbbeerr,,  aann  eeddiitteedd  EEnngglliisshh  vveerrssiioonn  wwiillll
aappppeeaarr  ooff  tthhee  llaasstt  ppaarrtt  ooff  tthhee  sseevveenn--ppaarrtt  sseerriieess  ooff
‘‘TTeecchhnniieekk  iinn  NNeeddeerrllaanndd  iinn  ddee  ttwwiinnttiiggssttee  eeeeuuww’’  ((TTIINN--
2200)),,  wwhhiicchh  wwaass  ccoonncclluuddeedd  iinn  22000033..  TThhiiss  wwaayy  iitt  wwiillll
aallssoo  bbee  ppoossssiibbllee  ffoorr  ffoorreeiiggnn  sscciieennttiissttss  ttoo  ffaammiilliiaarriizzee
tthheemmsseellvveess  wwiitthh  tthhiiss  ssppeecciiaall  ddeessccrriippttiioonn  ooff  oouurr
hhiissttoorryy,,  ssaayyss  JJoohhaann  SScchhoott,,  pprrooffeessssoorr  ooff  tthhee  HHiissttoorryy  ooff
TTeecchhnnoollooggyy..  SScchhoott  aanndd  hhiiss  EEiinnddhhoovveenn  ccoolllleeaagguuee  HHaarrrryy
LLiinnttsseenn  ((bbootthh  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  tthhee  SSttiicchhttiinngg  HHiissttoorriiee  ddeerr
TTeecchhnniieekk  [[HHiissttoorryy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  FFoouunnddaattiioonn]]))  ttoo--
ggeetthheerr  wwiitthh  eemmeerriittuuss  pprrooffeessssoorr  AArriiee  RRiippss  ffrroomm  TTwweennttee
ttooookk  ccaarree  ooff  tthhee  eeddiittiinngg  ooff  tthhee  bbooookk,,  eennttiittlleedd
‘‘TTeecchhnnoollooggyy  aanndd  tthhee  MMaakkiinngg  ooff  tthhee  NNeetthheerrllaannddss..  TThhee
AAggee  ooff  CCoonntteesstteedd  MMooddeerrnniizzaattiioonn,,  11889900--11997700’’..  TThhee
bbooookk  ddeeaallss  wwiitthh  aa  bbrrooaadd  ssppeeccttrruumm  ooff  cchhaannggeess::  tthhee

eemmeerrggeennccee  ooff  tthhee  ccoonnssuummeerr  ssoocciieettyy,,  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt
ooff  aa  kknnoowwlleeddggee  ssoocciieettyy  aanndd  tthhee  rroollee  ooff  eennggiinneeeerrss  iinn
tthhee  mmooddeerrnniizziinngg  ssoocciieettyy..  AA  lloott  ooff  aatttteennttiioonn  iiss  ddeevvootteedd
ttoo  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  nneettwwoorrkkss,,  wwhhiicchh  hhaass  bbrroouugghhtt
aabboouutt  tthhee  mmaatteerriiaall  uunniiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  NNeetthheerrllaannddss  vviiaa
ttrraannssppoorrtt  rroouutteess,,  eelleeccttrriicciittyy  aanndd  ggaass  ggrriiddss..  

TThhee  bbooookk,,  wwhhiicchh  wwaass  ffiinnaanncceedd  bbyy  NNWWOO,,  iiss  ppuubblliisshheedd  iinn
aann  eeddiittiioonn  ooff  11,,000000  ccooppiieess..  SScchhoott  eexxppeeccttss  tthhaatt  tthhee  nnee--
cceessssaarryy  ccooppiieess  wwiillll  bbee  ssoolldd  iinn  tthhee  NNeetthheerrllaannddss,,  ““bbuutt
ffeellllooww  hhiissttoorriiaannss  ooff  tteecchhnnoollooggyy  iinn  tthhee  rreesstt  ooff  EEuurrooppee
wwiillll  cceerrttaaiinnllyy  bbuuyy  tthheemm  aass  wweellll..  IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  iiss  aa
llaarrggee  ggrroouupp  ooff  eennggiinneeeerrss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  wwiitthh  aa
DDuuttcchh  bbaacckkggrroouunndd,,  wwhhoo  aarree  bboouunndd  ttoo  ttaakkee  aann  iinntteerreesstt
iinn  iitt..””((HHKK))  

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 inter-
preting 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 pro-
fessional and impartial”, says
Bouten. “In imitation of a British
example we are trying to bridge
the gap between science and po-
litics. 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 in-
volved.” For one, Bouten has in-
dicated 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 te-
lephone. In addition, the young
academics will soon be invited to
a party meeting. (NS)/.

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 in-
terest from the business com-
munity, 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)/.
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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 vervoers-
techniek. 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 aan-
vaarden 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 stu-
denten 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.”

Rol overheid
Vaak klinken andere geluiden in het be-
drijfsleven van Zuidoost-Brabant, maar
Van Iperen is positief over de rol die de
Nederlandse overheid speelt in het sti-
muleren van innovatie. Zo spreekt hij
met enthousiasme over de zegeningen
van de kenniswerkersregeling, een re-
geling die mede door de TU/e is opgezet
en waarbij onderzoekers van industriële
bedrijven in samenwerking met universi-
teiten in onderzoeksprojecten werken. De
rijksoverheid ondersteunt het. Dit om te
voorkomen dat deze kenniswerkers hun
heil buiten Nederland zoeken. “De re-
gering beseft dat de kansen voor ons land
liggen in de kennisintensieve activiteiten.
Met name in de regio Brabant zitten in-
ternationaal succesvolle bedrijven. Die
positie danken ze aan de technologie. Het
is daarom verontrustend dat deze be-
drijven onder druk van economische ont-
wikkelingen 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 bij-
draagt. 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 samen-
werking 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 on-
derwijs en onderzoek kennis om te zetten
in innovatie, en daarmee in economische
activiteit en maatschappelijk relevante ac-
tiviteiten. “Dit gaat steeds beter. Zo zie je

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 on-
derzoek 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 be-
drijfsleven. Océ besteedt tien procent van
het onderzoeksbudget aan lange termijn-
onderzoek, 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 ge-
volgen 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

compenseren. We weten dat er negentien
werkgroepen van de regering gaan be-
kijken 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 ver-
anderen. “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 be-
zuinigd.”
Om niet in de problemen te komen zet de
TU/e steeds meer in op de derde geld-
stroom, is zijn overtuiging. “De TU/e is
daar uitstekend voor gepositioneerd. Voor
bedrijven geldt dat ze er de voordelen van
inzien. Dankzij de kenniswerkersre-
geling zullen die samenwerkingsver-
banden snel toenemen. We zullen er voor
moeten zorgen, dat na afloop van deze re-
gelingen 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 sa-
menleving die naast economische ook
andere uitdagingen heeft, zoals verg-
rijzing, milieu, energie, veiligheid en in-
ternationalisering. Daarin heeft de uni-
versiteit een rol te spelen. Bij de keuze
van je onderzoeksprogramma’s moet je
ze toetsen aan de maatschappelijke rele-
vantie.” Tevens moet de universiteit na-
denken over de vraag waar in de toekomst
voldoende technici vandaan te halen zijn
om de maatschappelijke vragen te beant-
woorden.Van Iperen:  “Er komen minder
studenten door demografische ontwikke-
lingen, 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
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 uni-
versiteitsgemeenschap 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 mee-
denken. De discussie moet zich echter
niet alleen beperken tot de interne orga-
nisatie. Je moet ook de externe stake-
holders erbij betrekken. De maatschap-
pelijke rol vraagt dat je de verschillende
maatschappelijke partijen aan tafel krijgt.
Volgens mij slaagt de TU/e daarin.” 
Of een verdubbeling van het aantal stu-
denten 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 univer-
siteit 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.”.

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 samen-

werking met het bedrijfsleven en over de gevolgen van de

crisis voor de TU/e.



Cultuur /13
Cursor 19 november 2009

Groot niveauverschil tijdens
try-outs Cameretten 2009
Ze horen bij de negen over-
gebleven finalisten van
Cameretten, Nederlands
grootste en oudste cabaret-
festival, 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 donder-
dag 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 buurt-
orgie, houdt een flauw betoog
over haar volgelingen en is dan
ineens een verwarde spelshow-
kandidate. 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 discussiepro-
gramma 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 hyste-
rische 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 onge-
lukkig bent geweest. Een logi-
sche 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 in-
gedutte 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 voor-
stelling. In een zaal vol tieners
had het misschien gewerkt.
Studenten zitten overduidelijk
niet te wachtten op een achttien-
jarige 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 Klok-
grappen 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 ten-
slotte is grappig, maar duurt iets
te lang. (RS)

DDee  ffiinnaallee  vvaann  CCaammeerreetttteenn  22000099
vviinnddtt  ppllaaaattss  oopp zzaatteerrddaagg  2288  nnoo--
vveemmbbeerr  iinn  hheett  NNiieeuuwwee  LLuuxxoorr  TThheeaatteerr
iinn  RRootttteerrddaamm..  DDee  ffiinnaalleettoouurrnneeee  iiss
vvaann  33  ddeecceemmbbeerr  22000099  ttoott  eenn  mmeett  1144
mmeeii  22001100  iinn  vveerrsscchhiilllleennddee
NNeeddeerrllaannddssee  tthheeaatteerrss..  VVoooorr  mmeeeerr
iinnffoorrmmaattiiee::  wwwwww..ccaammeerreetttteenn..nnll

Studium Generale heeft een
bijzonder muziektheater bin-
nengehaald voor het Gaslab.
‘De Cadillac Cowboy’ is een
muzikale familietragedie,
doorspekt met eenzaamheid,
pijn en wonderschone, verras-
send vrolijke deuntjes. Frank
Lammers speelt samen met de
televisieband Ocobar nummers
van countrylegende Hank
Williams, diens zoon en klein-
zoon. Tussen de liedjes door
vertelt hij de levensverhalen
van Williams I, II en III. 

Als we hem bellen staat
Lammers net een winkelwagen-
tje vol te laden in zijn woon-
plaats 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.

“Ho. Ik ben -helaas of gelukkig-
een 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 tv-
programma 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 bena-
dert, is volgens hem André
Hazes. “Van hem hebben we het
nummer ‘Kleine Jongen’ op-
genomen in het programma. In
onze Engelse vertaling is dat
‘Little Man’ geworden.”

Lammers en Ocobar spelen
voornamelijk in de kleine
schouwburgzalen van Neder-
land. 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)

DDoonnddeerrddaagg  1199  nnoovveemmbbeerr  vvaannaaff  2200..3300
uuuurr  iinn  hheett  GGaassllaabb,,  ggrraattiiss  eennttrreeee..

Cameretten-finalist Jennifer Evenhuis. Foto: Bart van Overbeeke

Frank Lammers licht

doopceel familie Williams

IInn  ddee  vveerrffiillmmiinngg  vvaann  hheett  bbooeekk  DDiissggrraaccee  vvaann
JJ..MM..  CCooeettzzeeee  ssppeeeelltt  JJoohhnn  MMaallkkoovviicchh  ddee  rrooll
vvaann  DDaavviidd  LLuurriiee,,  hhoooogglleerraaaarr  aaaann  ddee  uunniivveerr--
ssiitteeiitt  vvaann  KKaaaappssttaadd..  HHiijj  iiss  eeeennzzaaaamm,,  vveerrvveeeelldd
eenn  tteelleeuurrggeesstteelldd  iinn  ddee  lliieeffddee..  HHiijj  mmiissbbrruuiikktt
zziijjnn  ppoossiittiiee  ddoooorr  eeeenn  vvaann  zziijjnn  ggeekklleeuurrddee
ssttuuddeenntteess  mmiinn  ooff  mmeeeerr  ttee  ddwwiinnggeenn  ttoott  eeeenn
aaffffaaiirree..  AAllss  ddiitt  bbeekkeenndd  wwoorrddtt,,  rraaaakktt  hhiijj  zziijjnn
bbaaaann  kkwwiijjtt..  
OOmm  aaaann  ddee  sscchhaannddee  ttee  oonnttssnnaappppeenn  vveerrttrreekktt
DDaavviidd  nnaaaarr  zziijjnn  ddoocchhtteerr  LLuuccyy  iinn  hheett  ZZuuiidd--
AAffrriikkaaaannssee  bbiinnnneennllaanndd..  LLuuccyy  wwoooonntt  oopp  eeeenn
aaffggeelleeggeenn  bbooeerrddeerriijj  wwaaaarr  zzee  hhaaaarr  eeiiggeenn
ggrrooeennttee  vveerrbboouuwwtt,,  ddiiee  zzee  wweekkeelliijjkkss  aaaannbbiieeddtt
oopp  ddee  ppllaaaattsseelliijjkkee  mmaarrkktt..  ZZee  wwoorrddtt  bbiijjggee--

ssttaaaann  ddoooorr  eeeenn  zzwwaarrttee  aarrbbeeiiddeerr,,  ddiiee  eeeenn
eeiiggeenn  hhuuiiss  bboouuwwtt  nnaaaasstt  hheett  hhaarree..  AAllss  DDaavviidd
bbiijj  hhaaaarr  iiss  wwoorrddtt  ddee  bbooeerrddeerriijj  oovveerrvvaalllleenn
ddoooorr  ddrriiee  zzwwaarrttee  jjoonnggeennss..  DDaavviidd  lloooopptt  hhooooffdd--
lleettsseell  eenn  bbrraannddwwoonnddeenn  oopp  eenn  LLuuccyy  wwoorrddtt  vveerr--
kkrraacchhtt..  ZZee  ddooeett  aaaannggiiffttee  vvaann  wwaatt  eerr  ggeessttoolleenn
iiss,,  mmaaaarr  nniieett  vvaann  ddee  vveerrkkrraacchhttiinngg..  AAllss  éééénn
vvaann  ddee  ddaaddeerrss  llaatteerr  wweeeerr  ooppdduuiikktt  oopp  eeeenn
ffeeeesstt  vvaann  hhaaaarr  bbuuuurrmmaann,,  llaaaatt  zzee  hheemm  ttoott
ggrroooott  oonnbbeeggrriipp  vvaann  DDaavviidd  mmeett  rruusstt..  
DDaavviidd  wwiill  ddaatt  LLuuccyy  ddee  jjoonnggeennss  ggaaaatt
aaaannggeevveenn..  HHiijj  iiss  bbaanngg  ddaatt  zzee  ggeebbuukktt  ggaaaatt
oonnddeerr  sscchhuullddggeevvooeell,,  aallssooff  ddee  vveerrkkrraacchhttiinngg
hhaaaarr  vveerrddiieennddee  lloooonn  iiss  vvoooorr  hheett  oonnrreecchhtt  ddaatt
ddee  zzwwaarrtteenn  iiss  aaaannggeeddaaaann..  TToocchh  kkiieesstt  LLuuccyy

eerrvvoooorr  oomm  zziicchh  ttee  sscchhiikkkkeenn  nnaaaarr  hheett  ssoocciiaallee
ssyysstteeeemm  wwaaaarr  ppoolliittiiee  eenn  jjuussttiittiiee  nniikkss  bbeetteekkee--
nneenn..  ZZee  llaaaatt  ddee  ddaaddeerrss  llooppeenn,,  oommddaatt  zzee
aannddeerrss  zzaall  mmooeetteenn  vveerrttrreekkkkeenn..  DDaatt  zzoo  eeeenn
mmiissddaaaadd  oonnbbeessttrraafftt  bblliijjfftt,,  iiss  ddee  pprriijjss  ddiiee  zzee
ddaaaarrvvoooorr  bbeettaaaalltt..  ““JJaa,,  hheett  iiss  vveerrnneeddeerreenndd””,,
zzeeggtt  LLuuccyy,,  ““ggeeeenn  kkaaaarrtteenn,,  ggeeeenn  wwaappeennss,,
ggeeeenn  bbeezziitt,,  ggeeeenn  rreecchhtteenn  eenn  ggeeeenn  wwaaaarrddiigg--
hheeiidd..””  ““EEeenn  lleevveenn  aallss  eeeenn  hhoonndd””,,  aannttwwoooorrddtt
DDaavviidd..  ““EEeenn  lleevveenn  aallss  eeeenn  hhoonndd””,,  bbeeaaaammtt
LLuuccyy..  EEeenn  aannddeerr  lleevveenn  iiss  eerr  nnuu  eeeennmmaaaall  nniieett..  
DDiissggrraaccee  vveerrtteelltt  hheett  bbiitttteerree  vveerrhhaaaall  oovveerr  eeeenn
aarrrrooggaannttee  mmaann  ddiiee  aall  zziijjnn  tthheeoorriieeëënn  oovveerr  ddee
mmaaaattsscchhaappppiijj  mmooeett  bbiijjsstteelllleenn  eenn  sscchheettsstt  ttee--
ggeelliijjkkeerrttiijjdd  ddee  ttrraaggiisscchhee  ssiittuuaattiiee  vvaann  ZZuuiidd--
AAffrriikkaa  nnaa  ddee  aappaarrtthheeiidd..  DDee  AAuussttrraalliisscchhee  rree--
ggiisssseeuurr  SStteevvee  JJaaccoobbss  hheeeefftt  hheett  bbooeekk  vvaann

CCooeettzzeeee  nnaauuwwkkeeuurriigg  vveerrffiillmmdd..  JJoohhnn
MMaallkkoovviicchh  iiss  iijjzzeerrsstteerrkk  aallss  ddee  aarrrrooggaannttee  eenn
oonnssyymmppaatthhiieekkee  lliitteerraaiirree  ssnnoobb  LLuurriiee..  DDee  ffiillmm
wwoonn  oopp  hheett  IInntteerrnnaattiioonnaall  FFiillmm  FFeessttiivvaall  vvaann
TToorroonnttoo  ddee  FFIIPPRREESSCCII--pprriijjss,,  ddee  pprriijjss  vvaann  ddee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  ffiillmmccrriittiiccii..  ((RRSS))

DDiissggrraaccee  iiss  ttee  zziieenn  iinn  DDee  ZZwwaarrttee  DDooooss  oopp  ddoonn--
ddeerrddaagg  1199  nnoovveemmbbeerr,,  ddiinnssddaagg  2244  nnoovveemmbbeerr
eenn  wwooeennssddaagg  2255  nnoovveemmbbeerr  oomm  2200..0000  uuuurr..  ZZiiee
ooookk::  wwwwww..ddeezzwwaarrtteeddooooss..nnll

De tragiek van Zuid-Afrika

Ocobar.

Frank Lammers.
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En hoe is het in Singapore?

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, voedings-
gerelateerde ziektes, food
engineering, enzymolo-
gie, fermentatie en veilig-
heid/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 aange-
schreven en het is aan-
trekkelijk 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 ontspan-
nen 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 trek-
ken. 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, waar-
bij je cijfer afhankelijk is
van de prestatie van
medestudenten. Mijn
vakken volg ik met een
vaste groep Singapore-
zen. 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 Singa-
pore zien en ik beleef
iedere week genoeg avon-
turen. De meeste

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

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun

studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het

verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of

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

een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Studenten versmaden
belastingteruggave
Studenten met een bij-
baan lopen honderden
euro’s mis doordat ze
geen belasting terug-
vragen. Dat meldt dag-
blad 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 aftrek-
posten: 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 terugga-
vebiljet invullen: een TJ-
biljet voor jongeren tot 29
jaar, in plaats van het uitge-
breidere T-biljet. Ook dat
scheelt geld. Dat de stu-

denten zo matig onderlegd
zijn, verbaast het Nationaal
Instituut voor Budgetvoor-
lichting (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.“Belastingaan-
gifte is daarvan een typisch
voorbeeld”, zegt de Nibud-
voorlichter in De Pers. 

Teruggave
Het is niet bekend om
hoeveel studenten het
precies gaat, maar in 2008
herinnerde de belasting-
dienst ongeveer 430
duizend mensen -vooral
jongeren- eraan dat ze voor
belastingteruggave in aan-
merking kwamen. Veertig
procent vroeg alsnog be-
lasting terug, maar zestig
procent liet het erbij zitten. 

Wie er recht op heeft, mag
trouwens tot vijf jaar na
dato nog belasting terug-
vragen. (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 carna-
valeske 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 af-
zondering.”

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.” 

En jij vindt dat prima?
“Ja hoor, alleen ben ik wel

helemaal stuk na zo’n serie
carnavalsborrels denk ik.
Ach, het voordeel is dat je
veel nieuwe mensen ont-
moet en dat je andere car-
navalsverenigingen leert
kennen. Bovendien ben je
een jaar lang de GEWIS-
prins en dat is een hele
eer.” 

Ga je zelf nog carnaval
vieren?
“Daar heb ik geen tijd voor,
want ik word straks conti-
nu door het dispuut mee-
getrokken naar borrels in
Maastricht, naar Enschede

en naar verschillende fees-
ten in Eindhoven. Medail-
les 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 carnavals-
borrel van een aantal ande-
re studieverenigingen.
Dan zet ik mijn steek op en
doe mijn cape om. Verder
ben ik hier gewoon
Martie.” (RS) /.

Seminar over Bottom of the Pyramid
Studievereniging Intermate
van Technische Innovatie-
wetenschappen en de be-
stuurscommissie Techniek
voor Ontwikkelingsproble-
matiek verzorgen donder-
dag 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 minder-
bedeelden in de wereld-
gemeenschap vooruit te
helpen. Vaak door de toe-
passing van nieuwe tech-

nologieën. Wereldwijd
moeten ongeveer vier
miljard mensen rond-
komen van een inkomen
van twee dollar per dag. 
“De keus viel op dit 
onderwerp vanwege de ac-
tualiteit”, vertelt Peter
Ruijten van de organisatie.
“Verschillende docenten
houden zich ermee bezig
en er zijn al heel wat stu-
denten naar een ontwikke-
lingsland 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, direc-
teur duurzaamheid van
Philips, Nelleke van der
Vleuten van ontwikke-
lingsorganisatie ICCO,
Joris Peels van het bedrijf
Shapeways en dr. Patrick
Vermeulen van de Univer-
siteit van Tilburg. Ook Lisa
op ’t Hof, studente Indus-
trial Design, en dr. Henny
Romijn van Industrial
Engineering & Innovation
Sciences komen aan het

woord. Romijn doet onder-
zoek naar technische inno-
vaties in ontwikkelingsge-
bieden. 
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)/.
ZZiiee  vvoooorr  mmeeeerr  iinnffoorrmmaattiiee
wwwwww..iinntteerrmmaattee..nnll..  

Minder Amerikaanse

studenten in Nederland
Nederland trok vorig jaar
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 stu-
denten. Van de top 25-
bestemmingen -onveran-
derd aangevoerd door het
Verenigd Koninkrijk, Italië
en Spanje- liggen er nu

dertien buiten Europa.
India won het meest aan
populariteit bij Ameri-
kaanse 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)/.

Marianne Driesse met haar medestudenten van de NUS.
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MMaaaarrtteenn  vvaann  AAppeellddoooorrnn  iiss
2255  jjaaaarr  oouudd  eenn  kkoommtt  oooorr--
sspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt  LLeeuussddeenn..  HHiijj
iiss  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee,,  eenn  ddooeett  ddee
mmaasstteerr  IInnnnoovvaattiioonn
MMaannaaggeemmeenntt..  ZZiijjnn  ggrroooottssttee
hhoobbbbyy  iiss  hheeeell  vveeeell  ssppoorrtteenn::
mmaarraatthhoonnss  llooppeenn,,  mmaaaarr
ssiinnddss  kkoorrtt  ooookk  wwiieellrreennnneenn..
OOookk  hhoouuddtt  hhiijj  vvaann  tteennnniiss--
sseenn  eenn  ssqquuaasshheenn  eenn  ssppeeeelltt
hhiijj  ggrraaaagg  ppiiaannoo..  HHiijj  iiss  lliidd
vvaann  hheett  EE..SS..CC..  eenn  hheett
ddiissppuuuutt  AAlleepphh..  VVeerrddeerr
hhoouuddtt  hhiijj  eerrvvaann  oomm  oopp  vvaa--
kkaannttiiee  ttee  ggaaaann  nnaaaarr  IIttaalliiëë..
HHiijj  mmooeett  aallttiijjdd  OOppttiimmeell  eenn
bbrroooodd  iinn  hhuuiiss  hheebbbbeenn
((iiddeeaaaall  aannttii--kkaatteerr  ssppuull))..  JJee
mmaagg  hheemm  ’’ss  nnaacchhttss  aallttiijjdd
wwaakkkkeerr  mmaakkeenn  vvoooorr  eeeenn
bboorrdd  ppaannnneennkkooeekkeenn..  

Het sleutelgat

WWaatt  iikk  mmee  aallttiijjdd  hheebb  aaffggee--
vvrraaaaggdd,,  iiss  wwaaaarroomm  eerr  ggeeeenn
bbuusslliijjnn  oovveerr  hheett  TTUU//ee--
tteerrrreeiinn  rriijjddtt..  VVoooorraall  iinn  mmiijjnn
eeeerrssttee  jjaarreenn  aaaann  ddee  TTUU//ee
zzoouu  ddiitt  mmaakkkkeelliijjkk  ggeekkuunndd
hheebbbbeenn,,  eerr  wwaarreenn  ttooeenn  nnoogg
ttwweeee  iinnggaannggeenn  aaaann  ddee
KKeennnneeddyyllaaaann..  EEeenn  bbuuss  kkoonn
dduuss  eeeennvvoouuddiigg  eeeenn
oommmmeettjjee  llaannggss  hheett
AAuuddiittoorriiuumm  mmaakkeenn..  NNuu  zzoouu
ddee  bbuuss  vviiaa  ddee  rriinngg  mmooeetteenn,,
eenn  ttwweeeemmaaaall  llaannggss
ssllaaggbboommeenn..  HHeett  ggeevvoollgg  iiss
nnuu  ddaatt  hheett  nnaaaarr  ssoommmmiiggee
ffaaccuulltteeiitteenn  vvaannaaff  hheett
ssttaattiioonn  ttwwiinnttiigg  mmiinnuutteenn
llooppeenn  iiss..  EEnn  ssttuuddeenntteenn,,
mmaaaarr  ooookk  ggaasstteenn  vvaann  ddee
uunniivveerrssiitteeiitt  mmooeetteenn  ddiitt
vvaaaakk  mmeett  bbeehhoooorrlliijjkk  wwaatt
bbaaggaaggee  ddooeenn..  
EErr  iiss  oopp  ddee  ccaammppuuss  wweell  eeeenn
bbuusshhaallttee,,  mmaaaarr  ddiiee  iiss
aalllleeeenn  vvoooorr  PPSSVV--ssuuppppoorr--
tteerrss..  BBlliijjkkbbaaaarr  hhooeevveenn  ddiiee
nniieett  ttee  llooppeenn..
EErr  iiss  wweell  eeeenn  aaaannttaall  ddiinnggeenn
ggeeddaaaann  oomm  ddee  wwaannddeelliinngg
iieettss  ttee  vveerraaaannggeennaammeenn..  ZZoo
iiss  eerr  eeeenn  ssttoopplliicchhtt  mmeett  aaff--
tteellffuunnccttiiee..  IIkk  hhoooopp  ddaatt  wwee--
tteennsscchhaappppeerrss  vvaann  ddee  TTUU//ee
nniikkss  mmeett  ddiitt  ssttoopplliicchhtt  ttee
mmaakkeenn  hheebbbbeenn..  DDaatt  zzoouu
ggêênnaanntt  zziijjnn,,  zzoo  oonnrree--
ggeellmmaattiigg  tteelltt  ddaatt  ddiinngg..  EEnn
hheett  sspprriinnggtt  oopp  ggrrooeenn  aallss  ddee
tteelllleerr  nnoogg  nniieett  eeeennss  oopp  nnuull
ssttaaaatt..  EEeenn  ssttuukkjjee  vveerrddeerr,,
oopp  hheett  LLiimmbbooppaadd,,  iiss  eeeenn
ppooggiinngg  ttoott  eeeenn  kkuunnssttwweerrkk
ggeeddaaaann  mmeett  eeeenn  zzwweevveennddee
BBooeeddddhhaa  oopp  zzoonnnnee--
eenneerrggiiee,,  aall  hheebb  iikk  hheett  nnoogg
nnooooiitt  wweerrkkeenndd  ggeezziieenn..
WWeeeerr  vveerrddeerroopp  zziijjnn  eennkkeellee
ssccuullppttuurreenn  ooppggeesstteelldd  ddiiee
ooppvvaalllleenndd  vveeeell  oopp  eeeenn
ffaalllluuss  lliijjkkeenn,,  wwaaaarrsscchhiijjnn--
lliijjkk  tteerr  ccoommppeennssaattiiee  vvaann  ddee
BBooeeddddhhaa  ddiiee  nniieett  oommhhoooogg
kkoommtt..  AAll  mmeett  aall  iiss  hheett
LLiimmbbooppaadd  eeeenn  mmooooiiee
eennttrreeee,,  aall  iiss  hheett  bbeeggiinn  eeeenn
wwaatt  kknnuulllliigg  hhooeekkjjee,,  zzoo  hhaallff
oopp  ddee  ssttooeepp,,  hhaallff  oopp  hheett
ffiieettssppaadd..  VVoooorr  hheeeell  eevveenn
mmaaaakktt  ddee  ccaammppuuss  iinnddrruukk,,
mmaaaarr  hheett  LLiimmbbooppaadd
eeiinnddiiggtt  pprroommpptt  iinn  eeeenn  ffiieett--
sseennssttaalllliinngg..  OOmm  vveerrvvooll--
ggeennss  oopp  ddee  ppllaaaattss  vvaann  
bbeesstteemmmmiinngg  ttee  kkoommeenn  zziijjnn
eerr  ttwweeee  ooppttiieess..
BBiinnnneennddoooorr,,  vviiaa  ttee  kkoouuddee
ooff  ttee  wwaarrmmee  llooooppbbrruuggggeenn
mmeett  bboobbbbeelleennddee  vvllooeerreenn,,
ooff  bbuuiitteennoomm,,  vviiaa  sscchheevvee
ggrriinnddtteeggeellss,,  hhoobbbbeelliiggee
wweeggeenn  eenn  hheeeell  vveeeell  bbeettoonn..
MMiisssscchhiieenn  iiss  eeeenn  bbuusshhaallttee
vvoooorr  iieeddeerree  ffaaccuulltteeiitt  zzoo
ggeekk  nnoogg  nniieett..

BBrraamm  vvaann  GGeesssseell  iiss  
pprroommoovveenndduuss  bbiijj
TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

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

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

KKeeeess  vviinnddtt  ddaatt  ddee  kkaammeerr  eerr
eerrgg  ooppggeerruuiimmdd  uuiitt  zziieett..  OOookk
zziieett  hhiijj  mmeetteeeenn  ddaatt  ddeezzee
kkaammeerr  vvaann  eeeenn  mmaann  mmooeett
zziijjnn..  HHooeewweell  ddeezzee  mmaann  aall
eenniiggee  jjaarreenn  oopp  kkaammeerrss
wwoooonntt,,  iiss  hhiijj  nnoogg  nniieett  zzoo  vveerr
iinn  zziijjnn  ssttuuddiiee,,  ddeennkktt  hhiijj..  HHiijj
zzaall  ttrroouuwweennss  wweell  iieettss  vvaann
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee
ssttuuddeerreenn..  DDee  fflleess  wwiijjnn  dduuiiddtt
oopp  eeeenn  rroommaannttiisscchh  ttyyppee,,
hhooeewweell  ddee  nnaaaakkttee  vvrroouuww  aaaann
ddee  mmuuuurr  ggeettuuiiggtt  vvaann  eeeenn
tteekkoorrtt  aaaann  vvrroouuwweelliijjkkee  aaaann--
ddaacchhtt..  VVaannwweeggee  ddee  ttaass,,  ddee
sscchhooeenneenn  eenn  hheett  rruuggnnuummmmeerr
ddeennkktt  KKeeeess  ddaatt  hhiijj  vveeeell  aaaann
ssppoorrtt  ddooeett..  WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  bbiijj
ddee  tteennnniissvveerreenniiggiinngg  FFeelllleenn--
oooorrdd..  HHeett  VViiffiitt--ddrraannkkjjee  eenn  ddee
bbrruuiinnee  bbootteerrhhaammmmeenn  zzuulllleenn

ddaann  wweell  eexxttrraa  ggooeedd  ssmmaakkeenn!!
EEnn  mmeett  zzoovveeeell  ccoonncceerrttkkaaaarr--
tteenn  mmooeett  hhiijj  wweell  eeeenn  mmuuzziieekk--
lliieeffhheebbbbeerr  zziijjnn..  JJee  zzaall  hheemm
ddaaaarr  aallttiijjdd  vvoooorr  wwaakkkkeerr  kkuunn--
nneenn  mmaakkeenn..  VVeerrddeerr  bblliijjkktt  zziijjnn
lliieeffddee  vvoooorr  mmuuzziieekk  ooookk  uuiitt
hheett  kkeeyybbooaarrdd..  ZZiijjnn  mmuusstt--
hhaavvee--iitteemm  zzaall  zziijjnn  hheellee  hhiippppee
ttoouucchh  ssccrreeeenn  tteelleeffoooonn  zziijjnn..
EEnn  ggeezziieenn  hheett  kkooffffiieezzeettaapp--
ppaarraaaatt  zzaall  hhiijj  ’’ss  oocchhtteennddss  wwaatt
mmooeeiittee  hheebbbbeenn  oomm  oopp  ggaanngg
ttee  kkoommeenn::  hhiijj  hheeeefftt  dduuss  aallttiijjdd
wweell  kkooffffiiee  iinn  hhuuiiss!!
HHeett  eeeerrssttee  wwaatt  AArrjjeenn  ooppvvaalltt,,
iiss  ddaatt  hheett  eeeenn  ggrroottee  kkaammeerr  iiss..
OOookk  vviinnddtt  hhiijj  ddee  kkaammeerr  eerrgg
nneettjjeess..  EErr  wwoorrddtt  wwaaaarrsscchhiijjnn--
lliijjkk  vveeeell  sscchhoooonnggeemmaaaakktt,,
wwaanntt  ddee  sscchhoooonnmmaaaakkssppuulllleenn
ssttaaaann  iinn  ddee  kkaammeerr..  DDee  kkaammeerr

iiss  vvaann  eeeenn  jjoonnggeenn,,  aaaannggeezziieenn
eerr  eeeenn  nnaaaakkttffoottoo  aaaann  ddee  mmuuuurr
hhaannggtt..  VVeerrddeerr  iiss  ddeezzee  ppeerr--
ssoooonn  eerrgg  ssppoorrttiieeff..  HHiijj  hheeeefftt
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  mmeeeeggeeddaaaann  aaaann
ddee  mmaarraatthhoonn..  OOookk  lliiggggeenn  eerr
ssppuulllleenn  ddiiee  bbeettrreekkkkiinngg  hheebb--
bbeenn  oopp  wwiieellrreennnneenn  eenn  eeeenn  ttaass
mmeett  tteennnniissssppuulllleenn..  OOookk
hhoouuddtt  ddeezzee  ppeerrssoooonn  vvaann
ccuullttuuuurr..  DDaatt  iiss  ttee  zziieenn  aaaann  ddee
vveellee  kkaaaarrttjjeess  vvoooorr  vvoooorrsstteell--
lliinnggeenn  oopp  hheett  pprriikkbboorrdd..  OOookk
ddee  eelleekkttrriisscchhee  ppiiaannoo  eenn
ppoosstteerrss  oopp  ddee  aacchhtteerrwwaanndd
llaatteenn  ddiitt  zziieenn..  DDeezzee  ppeerrssoooonn
ssttuuddeeeerrtt  TTeecchhnniisscchhee
BBeeddrriijjffsskkuunnddee::  ddaatt  vvaalltt  oopp  ttee
mmaakkeenn  uuiitt  hheett  ffoorrmmuulliieerr  vvaann
hheett  bbeewwiijjss  vvaann  iinnsscchhrriijjvviinngg..
HHiijj  hheeeefftt  dduuss  ggeennooeegg  ttiijjdd  vvoooorr
hheett  vveellee  ssppoorrtteenn  eenn  uuiittggaaaann..

AAaann  ddee  ggrroooottttee  vvaann  ddee  kkaammeerr
iiss  ttee  zziieenn  ddaatt  hhiijj  aall  wwaatt  llaannggeerr
ssttuuddeeeerrtt..  OOmmddaatt  hhiijj  nnoogg
bbaacchheelloorrssttuuddeenntt  iiss  zzaall  hheett
wweell  eeeenn  ddeerrddeejjaaaarrss  zziijjnn..  VVoooorr
eeeenn  vveerreenniiggiinnggsslleevveenn  hheeeefftt
ddeezzee  ssttuuddeenntt  hheett  vveeeell  ttee  ddrruukk
mmeett  ssppoorrtteenn  eenn  uuiittggaaaann..
OOmmddaatt  hhiijj  vvoooorraall  ssoolloossppoorrtteenn
ddooeett  iiss  zziijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm
eeeenn  IIppoodd..  VVeerrddeerr  mmooeett  ddeezzee
ppeerrssoooonn  aallttiijjdd  eeeenn  ggeezzoonnddee
ssttoooommmmaaaallttiijjdd  iinn  hhuuiiss
hheebbbbeenn,,  wwaanntt  vvoooorr  kkookkeenn
hheeeefftt  hhiijj  ggeeeenn  ttiijjdd..  JJee  kkuunntt
hheemm  wweell  aallttiijjdd  wwaakkkkeerr  mmaakkeenn
vvoooorr  eeeenn  wwiilllleekkeeuurriigg  ssppoorrtt--
ttooeerrnnooooii..

Oranjeleeuwen TU/e naar WK in Zuid-Afrika
Wat bezielt een mens?
Die vraag rijst bij het
plan van Stefan van
Herten en Marcel Bemel-
mans. De studenten
Bouwkunde gaan samen
met drie vrienden, stu-
denten van de Universi-
teit 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 kilo-
meter die langs twintig
landen voert.

“We doen het omdat het nu
nog kan”, zegt Stefan. “We
zitten tegen het einde van
onze masterstudie en heb-
ben 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 al-
lemaal 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 sup-
porters, vier Limburgers

en een Brabander, rekenen
erop dat ze kaartjes
kunnen bemachtigen voor
de voorrondes, de knock-
out 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 wed-
strijden 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 ex-
peditie naar Afrika zoeken
ze echter sponsors omdat
de portemonnee te klein is
voor alle kosten. Het vijftal
is daarom een media-
offensief begonnen en met
succes. Geschminkt en in
oranje leeuwenpak ge-
stoken, 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 ver-
kleedpartij helpt wel om
sfeer te maken. Op het

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 op-
merking van Marcel
hebben ze ook herhaal-
delijk 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 voorbe-
reiden waren, gingen ze
om”, aldus Stefan.
Het reisgezelschap heeft
informatie verzameld bij
Buitenlandse Zaken en
ervaren reizigers ge-
sproken 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 Zuid-
Afrika, 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) /.

Marcel Bemelmans (links) en Stefan van Herten incognito.
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