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Massaal de heupen los
OOpp  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm  wwoorrddtt  ssiinnddss  hheett
bbeeggiinn  vvaann  ddiitt  ssttuuddiieejjaaaarr  oopp  ddiinnssddaagg  zzuummbbaa
ggeeggeevveenn..  DDee  bbeellaannggsstteelllliinngg  iiss  zzoo  ggrroooott,,  ddaatt  eeeenn
mmaaaanndd  ggeelleeddeenn  aall  eeeenn  eexxttrraa  lleess  oopp  mmaaaannddaagg  wweerrdd
iinnggeellaasstt..  DDiiee  zziitt  eecchhtteerr  ooookk  aallwweeeerr  vvooll..  HHeett  ssppoorrtt--
cceennttrruumm  bbeekkiijjkktt  nnuu  ooff  eerr  nnoogg  mmeeeerr  lleesssseenn  ooppggeezzeett
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn..
EErr  kkuunnnneenn  rroonndd  ddee  ttaacchhttiigg  zzuummbbaa--lliieeffhheebbbbeerrss  iinn
ssppoorrtthhaall  22,,  mmaaaarr  ddaatt  iiss  vvaaaakk  nniieett  ggeennooeegg..  OOpp
ssoommmmiiggee  ddaaggeenn  lloooopptt  hheett  aaaannttaall  ddeeeellnneemmeerrss  oopp  ttoott

tteeggeenn  ddee  hhoonnddeerrdd..  VVoollggeennss  RRaayymmoonndd  SSttaarrkkee  vvaann  hheett
SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm  wwoorrddtt  ddaaaarroomm  ggeekkeekkeenn  ooff
eerr  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  zziijjnn  oomm  eexxttrraa  lleesssseenn  ttee  vveerrzzoorrggeenn,,
wweelllliicchhtt  ttuusssseenn  ddee  mmiiddddaagg  ooff  oopp  vvrriijjddaagg..

ZZuummbbaa  iiss  eeeenn  sseennssuueellee  wwoorrkk--oouutt  wwaaaarriinn  LLaattiijjnnssee
ddaannssssttiijjlleenn  zzooaallss  ssaallssaa,,  mmeerreenngguuee  eenn  bbaacchhaattaa
wwoorrddeenn  ggeemmiixxtt  mmeett  aaeerroobbiiccss..  ((SSKK))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Zes plasmaprojecten
van start aan TU/e
Zeven samenwerkingsprojec-
ten zijn deze maand gehono-
reerd als onderdeel van het
STW-programma ‘Building on
Transient Plasmas’; bij zes
hiervan is de TU/e betrokken.
Volgens prof.dr.ir. Gerrit
Kroesen, kartrekker van het
nieuwe TU/e-profilerings-
gebied Plasma’s en penvoerder
van het STW-project, ontvangt
de TU/e zo’n drie miljoen euro
voor projecten gerelateerd aan
gepulste plasma’s.

Het STW-programma heeft een
totale omvang van 4,7 miljoen
euro, waarvan het grootste deel
dus naar de TU/e gaat. De andere
onderzoekspartners komen van
de Universiteit Twente en het
Centrum voor Wiskunde en Infor-
matica (CWI) in Amsterdam. 
Naast het plasmacluster van de
faculteit Technische Natuur-
kunde zijn ook de TU/e-facul-
teiten Scheikundige Technologie
en Electrical Engineering bij pro-
jecten betrokken. Industriële
partners zijn onder meer kabel-
fabrikant Draka, BASF, Siemens,
Nuon, TNO en het KNMI. De
projecten draaien om het toepas-
sen van plasma’s bij het maken
van glasfibers, het gebruik van
microplasma’s in microreacto-
ren, het controleren van de gas-
ontladingen die ontstaan in
schakelaars in het elektrici-
teitsnet, en onderzoek naar
bliksem. Verder wordt onder-
zoek gedaan naar het reinigen
van lucht met plasmatechnologie
en het laag voor laag aanbrengen
van atomen op grote opper-
vlakken.
In september vorig jaar werd het
voorlopige voorstel voor het
onderzoeksprogramma al door
technologiestichting STW goed-
gekeurd. Deze maand is bekend
geworden welke van de vijftien
ingediende projectvoorstellen

het hebben gehaald. Pro-
grammaleider Kroesen, hoofd
van de capaciteitsgroep Elemen-
taire Processen in Gasontladin-
gen (faculteit Technische Natuur-
kunde), is tevreden met de
gemaakte keuzes. “Ik vind het
een mooie mix. Het is de bedoe-
ling dat er een synergie ontstaat
tussen de verschillende projec-
ten binnen het programma,
zodat we bijvoorbeeld kennis die
we opdoen in het project over
bliksems kunnen gebruiken in
microreactoren, en de scheikun-
dige kennis uit het microreactor-
project kunnen toepassen in
glasfibers. Daarvoor zullen we
ook tweemaal per jaar met alle
betrokkenen, ook de industriële
partners, bijeenkomen om de
ontwikkelingen te delen.”

Industrie
De projecten behelzen elk rond
de zeven euroton. De groep van
Kroesen zelf is betrokken bij vijf
van de projecten. Volgens de
regels van STW zijn bij elk
project minimaal twee onder-
zoeksgroepen betrokken en
dragen industriële partners voor
minimaal vijfentwintig procent
bij aan het project. Vanuit het
CWI is prof.dr. Ute Ebert, tevens
deeltijdhoogleraar aan de TU/e-
faculteit Technische Natuur-
kunde, betrokken bij drie van de
projecten. Gemeenschappelijk
onderwerp van de projecten zijn
tijdsafhankelijke of gepulste
plasma’s, volgens Kroesen een
relatief nieuw onderzoeks-
terrein. “Voor toepassingen in de
industrie worden voornamelijk
continue plasma’s gebruikt,
terwijl je plasma’s kunt maken
met bijzondere eigenschappen
door de omstandigheden in te
tijd te variëren. De extra moge-
lijkheden van deze ‘transient’
plasma’s zijn nog onvoldoende
onderzocht.” (TJ)/.

Eerbetoon voor ‘grootbegeleiders’ 
Bij de opening van het acade-
misch jaar werd al aangekondigd
dat de TU/e hoogleraren die
minimaal vijfentwintig of vijftig
keer als eerste promotor zijn 
opgetreden, in het vervolg een
eerbetoon gaat brengen. Donder-
dag 17 december krijgen prof.dr.
Rutger van Santen (Scheikun-
dige Technologie), prof.dr. Bert
Meijer (ST/Biomedische Techno-
logie) en prof.dr.ir. Han Meijer
(Werktuigbouwkunde) tijdens

een feestelijke bijeenkomst in de
University Club als eersten een
beeld van de Limburgse kunste-
naar Fons Bemelmans. Zij bege-
leidden respectievelijk 67, 55 en
54 promoties. 
Volgens universiteitssecretaris
ir. Harry Roumen betreft het een
eerbetoon met terugwerkende
kracht. “Deze drie hoogleraren
hebben dat aantal van vijftig pro-
moties inmiddels al dik gehaald
en krijgen volgende week alsnog

een eerbetoon daarvoor. Vanaf nu
gaat het bestuur de hoogleraren
die het aantal van vijfentwintig of
vijftig promoties bereiken,
speciaal in het zonnetje zetten. In
januari zal de eerste hoogleraar
onderscheiden worden die het
aantal van vijfentwintig pro-
moties heeft behaald. Wie dat is,
houden we nog even geheim.”
Ook deze hoogleraren ontvangen
een kunstwerk van Bemelmans.
(HK)/.

Opvolger Lundqvist bijna bekend
Op 1 april 2010 eindigt de tweede zittingstermijn van ing. Amandus
Lundqvist als voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e.
Vandaag, donderdag 10 december, wordt naar verwachting de naam
van zijn opvolger bekend gemaakt. Bij het ter perse gaan van deze
Cursor kon die nog niet vrijgegeven worden. Volgens universiteits-
secretaris ir. Harry Roumen is de benoeming op een haar na afgerond.
Volgens hem moet nog een gesprek plaatsvinden met de vertrouwens-
commissie van de universiteitsraad en moet de Raad van Toezicht de
nieuwe collegevoorzitter officieel benoemen. (HK)

Bijna kerst
Volgende week verschijnt de laatste Cursor van dit kalenderjaar.
Bijdragen voor de Universiteitsberichten in dit nummer (dat verschijnt
op donderdag 17 december) kunnen tot en met morgen, vrijdag 
11 december, worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl.
Andere tips? Mail naar  cursor@tue.nl. De eerste Cursor van 2010 ligt
op donderdag 14 januari in de schappen.

Prijs TU/e voor jonge videokunstenaars
De Kunstcommissie van de TU/e
gaat in 2010 een prijsvraag uit-
schrijven voor jonge videokun-
stenaars. De beste inzending
wordt aangekocht en toege-
voegd aan de digitale kunstcol-
lectie van de universiteit. Dat
liet voorzitter Jouke Post vorige
week weten tijdens de presen-
tatie van de film ‘Eindhoven’,
het eerste digitale kunstwerk
dat de TU/e in haar bestaan
heeft aangekocht.

Deelnemers uit Noord-Brabant en
het noorden van België kunnen

hun afstudeerwerk inzenden.
Een selectie daarvan zal worden
tentoongesteld aan de univer-
siteit. De winnaar wordt beloond
met de aankoop van zijn of haar
werk. Post: “Met deze jaarlijkse
prijs halen we telkens de
nieuwste ideeën op het gebied
van digitale kunst binnen.”
De aankoop van de videopro-
ductie ‘Eindhoven’ van kunste-
naar Mateusz Herczka is de
opmaat tot de aanleg van een digi-
tale kunstcollectie, aldus Post.
Hij wil de aangekochte pro-
ducties graag toegankelijk

maken voor medewerkers en stu-
denten. Om dat te realiseren,
overweegt de Kunstcommissie
de mogelijkheid om de toekom-
stige videofilms te laten down-
loaden op desktops en laptops
van de TU/e.
De komst van een digitale col-
lectie staat de aankoop van
andere kunst niet in de weg, ver-
zekert Post. De universiteit heeft
de afgelopen decennia schilde-
rijen, beeldhouwwerken, wand-
tapijten en grafieken verzameld
en zal dat gewoon voortzetten.
(FvO)/.
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Dat Özer niet graag over zichzelf
praat, is aan het begin van het
interview al meteen duidelijk.
Gevraagd naar zijn achtergrond
vat hij de achtentwintig jaar
tussen zijn geboorte en de dag
van vandaag in twintig seconden
samen. “Ik ben achtentwintig
jaar, geboren en getogen in
Geldrop, heb de Fontys gedaan
hier in Eindhoven, hbo

Bedrijfseconomie, in 2003 of
2004 afgestudeerd, toen gaan
werken. Ik heb een aantal werk-
gevers gehad tot nu toe: EON,
Koninklijke Peijnenburg - en nu
zit ik hier, sinds mei.”

Özer begon met voetballen zoals
veel kinderen: met vriendjes op
de pleintjes van het dorp,
Geldrop in zijn geval. Op zijn
negende begon hij bij RKSV
Braakhuizen (in Geldrop),
eenmaal in de B-jeugd stapte hij
over naar Geldrop, waar hij op
zijn achttiende ging spelen bij
het eerste. Toen Geldrop ander-
half jaar geleden degradeerde uit
de hoogste klasse van het ama-
teurvoetbal, de hoofdklasse,
stapte de middenvelder over
naar RKSV Schijndel. “Ik wilde
wel eens kijken bij een andere
club, ook omdat er een paar
jongens weg waren gegaan bij
Geldrop. Het is goed uitgepakt.” 
Schijndel doet het goed in de
hoofdklasse. Komend seizoen
voert de KNVB een schakel in

tussen amateur- en betaald
voetbal: de topklasse. De eerste
vier van elke hoofdklasse (die
bestaat uit veertien clubs)
plaatsen zich rechtstreeks.
Volgens Özer maakt Schijndel
een goede kans om in de
topklasse terecht te komen.
Bescheiden voegt hij er meteen
aan toe: “Maar dat moet nog
blijken, hoor. We moeten er nog
een hele tweede helft tegenaan.” 
Of hij doorgaat bij Schijndel,
mocht de club de topklasse
halen, weet Özer nog niet. Sinds
mei hebben hij en zijn vrouw
Mine een zoontje, Semih. Dat
hij drie avonden per week weg is
om te trainen en op zondag
moet spelen, is best zwaar. “Ik
vind het het belangrijkst dat
thuis alles goed gaat. Mocht het
ooit nodig zijn, dan zou ik
minder gaan trainen of over-
stappen naar een andere club.
Het is leuk dat ik bij Schijndel
op redelijk niveau kan voet-
ballen, maar het is niet zo dat ik
er alles voor over heb. Uiteinde-

lijk is het toch maar een hobby.” 
Heeft het vaderschap hem ver-
anderd? “Nee, ik denk niet dat ik
echt veranderd ben. Het is net
als met je huwelijk: je moet zorg
dragen voor je gezinnetje en nu
komt daar een extra iemand bij.
Maar het is alsof hij er altijd al
geweest is.”
Op het veld is Özer iets minder
rustig. “Ik ben iemand die houdt
van felheid, wel eerlijk, maar wel
hard op de bal. Ik houd wel van
duels, dat is mijn type spel. Maar
het is niet zo dat ik een vieze
voetballer ben, met ellebogen,
spugen en natrappen.”
Zijn baan bij Scheikundige
Technologie is niet zijn eerste
kennismaking met de TU/e. In
zijn studententijd bij Fontys
werd hij gevraagd om in een
team van het Studentensport-
centrum mee te doen aan het
Nederlandse studentenkam-
pioenschap voetbal. De geïmpro-
viseerde ploeg werd Nederlands
kampioen en reisde af naar het
EK in Rome. Dit internationale

vervolg was helaas minder
succesvol. “We werden volgens
mij achtste of negende. Maar het
was wel heel leuk daar, een
mooie ervaring”, aldus Özer.
Collega Matthijs Lodewijks, zelf
keeper bij Stiphout Vooruit 4 uit
Helmond, was erg blij dat Özer
in mei de gelederen bij de admi-
nistratie kwam versterken. “Ik
zat hier eerst met alleen dames.
Nu kan ik het tenminste over
voetbal hebben; vooral op
maandag, dan komen alle voet-
balverhalen van het weekend.”
Positieve eigenschappen van
zijn collega? “Hij is stress-
bestendig, heel sociaal en een
goede teamplayer.” Minder blij
is hij met Özers muzieksmaak.
“Hij luistert graag naar Sky
Radio, helaas zonder hoofdtele-
foon. Als één van zijn favoriete
nummers passeert, heeft hij nog
wel eens de neiging om mee te
zingen, wat getuige het groei-
ende aantal reacties van onze
buren op een steeds hoger
volume gebeurt...”/.

Sjoukje Kastelein
Foto: Bart van Overbeeke

Ruim een half jaar geleden
kwam hij werken op de project-
administratie aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De

28-jarige Engin Özer is een
bescheiden jongen. Hij komt

sympathiek over, sociaal, niet
verlegen, maar een prater is hij

niet. Zijn passie komt vooral
naar boven op het gras van

RKSV Schijndel, waar hij een
stevig duel niet uit de weg

gaat. Het belangrijkst in zijn
leven is echter zijn negen

maanden oude zoontje Semih.

“Ik ben geen vieze voetballer” 

Engin Özer

Vanaf het fietspad naast de Dommel zien
we vrijdagochtend Technische Bedrijfs-
kundestudent Martijn Jaspers het TU/e-
terrein opfietsen. Met een heel grote tas
op zijn stuur op weg naar college.

Martijn Jaspers trapt meteen op de rem
om rustig te vertellen wat er allemaal in
die tas zit. Maar eerst vertelt hij dat hij lid
is van Interactie, de vereniging die de
internationale activiteiten van Industria

regelt, en laat hij het embleem op zijn
paarse trui zien. “In deze tas zitten slaap-
spullen, een grote opblaasmat met een
pomp. Verder kleren voor twee dagen.”
Over een kwartier heeft Jaspers een
college, maar daarna gaat hij met een
dozijn medeleden van Interactie naar hun
Duitse broertje van de Universität
Karlsruhe. Technische Bedrijfskunde heet
daar ‘Wirtschaftingenieurwesen’ en de
Karlsruhese vereniging die daar de inter-
nationale activiteiten verzorgt, houdt deze
week een Europese uitwisseling. Voor het
academische programma heeft Jaspers
geen tijd gehad, de zesdejaars kan zijn
mastervakken niet laten schieten. Maar
voor het slotfeest maakt hij alle tijd. “We
gaan naar de Strabaparty. Dat is een feest
in een gehuurde tram die door de stad
gaat rijden. Er is wel een bar aanwezig,
maar geen wc.” Wat Jaspers betreft is dat
trouwens geen probleem. Hij weet er een
goede oplossing voor: geen bier drinken,
maar Klopfer. Klopfer is een begrip voor

Duitse shotjes. “De naam geeft de gevol-
gen weer - op het moment van drinken,
maar ook voor de dag erna. Dan voel je de
Klopfer in je hoofd.” (NS)
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Stad ‘verdient’ 
25 mille per student
Het loont om studentenstad te
zijn. Want professoren, con-
ciërges en huisjesmelkers
geven hun geld uit bij de
bakker en de drukkerij: de
lokale economie wint vijfen-
twintigduizend euro per
student, becijfert TNO.

Onderzoeksbureau TNO keek
naar de twaalf universiteits-
steden plus Den Haag en bere-
kende de impact van universi-
teiten, hogescholen, academische
ziekenhuizen en onderzoeks-
centra op de lokale economie. De
onderzoeker keek dus niet naar
het belang van een hoogopge-
leide bevolking voor heel Neder-
land, maar naar de directe effec-
ten van het kennisbedrijf binnen
de stadsmuren.
En die zijn fors. In Wageningen
is de werkgelegenheid voor meer
dan de helft te danken aan het
hoger onderwijs en R&D-bedrijf-
jes. In de grote steden Amster-
dam en Rotterdam is dat aandeel
een stuk lager, maar nog altijd 7,7
en 8,2 procent van de totale werk-
gelegenheid in de stad. Tilburg
merkt het minst van zijn univer-
siteit, die slechts 5,7 procent van
de werkgelegenheid voor haar
rekening neemt; Tilburg is niet
groot, maar de universiteit is nog
kleiner. Den Haag heeft wel een
hogeschool, maar geen universi-
teit en dus is de impact daar
slechts 2,2 procent.

Afgeleide banen
Maar al die werknemers en
studenten zorgen ook voor afge-
leide banen. Denk aan bar-
keepers, kantoorboekhandelaren
en kruideniers. Negen banen in
het hoger onderwijs en R&D

leveren de lokale economie 
gemiddeld twee afgeleide banen
op. In sommige steden is dat
effect sterker dan in andere.
Groningen, Nijmegen en Rotter-
dam merken er het minst van.
Daar zijn tien banen in het hoger
onderwijs nodig voor twee banen
eromheen. Maar in Delft,
Enschede, Eindhoven, Wagenin-
gen en Tilburg is het effect
sterker merkbaar: tien banen in
het hoger onderwijs leveren daar
drie afgeleide banen op.
Eigenlijk is dit effect niet eens zo
sterk, vergeleken met het effect
van pakweg een nieuwe V&D-
vestiging of een nieuwe bowling-
baan. Dat komt volgens de 
onderzoekers doordat het
belangrijkste product van hoger
onderwijs human capital is: een
hoogopgeleide bevolking. Het
effect daarvan is niet gemakkelijk
te meten.

Het rapport, dat TNO schreef in
opdracht van de landelijke ver-
eniging voor studentenhuisves-
ters Kences, meldt verder dat
Groningen naar verhouding de
meeste studenten telt: één op de
vier inwoners is student. Utrecht
en Nijmegen komen dicht in de
buurt: daar is respectievelijk 23
procent en 21 procent van de ste-
delingen student. Rotterdam zit
als enige universiteitsstad onder
de tien procent studenten binnen
de stadsmuren, maar Amster-
dam (11,5 procent), Tilburg (12,6
procent) en Eindhoven (12,7
procent) zitten er niet ver boven.
(HOP)/.

Een karretje dat over de campus rijdt
BBiijj  hheett  IIPPOO--ggeebboouuww  eenn  hheett
SSttuuddeenntteennssppoorrttcceennttrruumm  iiss  BBeerrtt
MMoooorrss  ((11998811))  iinnmmiiddddeellss  aall  llaannggss
ggeewweeeesstt  mmeett  zziijjnn  mmoobbiieellee  llookkeett--
kkaarrrreettjjee..  DDeezzee  wweeeekk  ssttaaaatt  hhiijj  bbiijj  ddee
kkaannttiinnee  iinn  VVeerrttiiggoo,,  wwaaaarr  hhiijj
ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss
wwiiggggeenn  pprroobbeeeerrtt  ttee  vveerrkkooppeenn..
MMoooorrss,,  ddiiee  bbeeeellddeennddee  kkuunnsstt  hheeeefftt
ggeessttuuddeeeerrdd  aaaann  ddee  AAKKVV//SStt..  JJoooosstt
iinn  ’’ss  HHeerrttooggeennbboosscchh,,  zzeeggtt  vvoooorraall
bbeenniieeuuwwdd  ttee  zziijjnn  nnaaaarr  ddee  rreeaaccttiieess
vvaann  mmeennsseenn  oopp  zziijjnn  kkuunnssttpprroojjeecctt..
““ZZoo  zziijjnn  mmeennsseenn  eecchhtt  eeeenn  bbeeeettjjee
ggeeïïnnttiimmiiddeeeerrdd  aallss  iikk  zzoo  hhoooogg
bboovveenn  zzee  zziitt  aacchhtteerr  mmiijjnn  llookkeett  oomm
zzee  iieettss  aaaann  ttee  rreeiikkeenn..””  
BBiijj  hheett  IIPPOO--ggeebboouuww  kkoonnddeenn
mmeennsseenn  vvaann  eeeenn  vvoooorrwweerrpp  ddaatt  zzee
iinn  hhuunn  zzaakk  hhaaddddeenn,,  eeeenn  kkuunnsstt--
wweerrkkjjee  llaatteenn  mmaakkeenn..  ““DDaatt  ffaassccii--
nneeeerrtt  mmee,,  ttee  zziieenn  wwaatt  mmeennsseenn  zzooaall
iinn  hhuunn  bbrrooeekkzzaakk  hheebbbbeenn””,,  zzeeggtt  hhiijj..
MMoooorrss  kkrreeeegg  ddee  mmeeeesstt  uuiitteeeenn--
llooppeennddee  oobbjjeecctteenn  aaaannggeebbooddeenn::
eeeenn  mmuunntt,,  eeeenn  sscchhrrooeeff,,  ffoottoo’’ss  eenn
hhoonnddeennbbrrookkkkeenn..  IInn  hheett  ssppoorrtt--
cceennttrruumm  hheeeefftt  hhiijj  eeeenn  wweeggggeettjjee
ggeemmaaaakktt  bbeessttaaaannddee  uuiitt  ssttuukkjjeess
hhoouutt  wwaaaarroopp  mmeennsseenn  hhuunn  nnaaaamm
kkoonnddeenn  sscchhrriijjvveenn..  EEnn  ddeezzee  wweeeekk
pprroobbeeeerrtt  hhiijj  ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddee--

wweerrkkeerrss  vvaann  BBoouuwwkkuunnddee  ttee  iinnttee--
rreesssseerreenn  iinn  wwiiggggeenn..  ““HHeett  wwoooorrdd
wwiigg  aalllleeeenn  aall  vviinndd  iikk  mmooooii””,,  zzeeggtt
MMoooorrss,,  ““mmaaaarr  hheett  iiss  ooookk  eeeenn  nnuuttttiigg
vvoooorrwweerrpp,,  wwaaaarr  vveeeell  kkrraacchhtt  iinn
sscchhuuiill  ggaaaatt..””  ZZiijjnn  vvoooorrlliieeffddee  vvoooorr
wweerrkkeenn  mmeett  hhoouutt  iiss  oonnggeettwwiijjffeelldd
tteerruugg  ttee  vvooeerreenn  oopp  hheett  bbeerrooeepp  vvaann
zziijjnn  vvaaddeerr::  ddiiee  iiss  ttiimmmmeerrmmaann..  ““HHiijj
hheeeefftt  mmee  ooookk  ggeehhoollppeenn  bbiijj  hheett  iinn
eellkkaaaarr  zzeetttteenn  vvaann  hheett  kkaarrrreettjjee..””
MMoooorrss,,  ddiiee  zziijjnn  ggeelldd  vveerrddiieenntt  mmeett
eeeenn  ppaarrttttiimmee  bbaaaann  bbiijj  eeeenn  bboouuww--
mmaarrkktt,,  kkllooppttee  mmeett  zziijjnn  iinniittiiaattiieeff

aaaann  bbiijj  ddee  KKuunnssttccoommmmiissssiiee  vvaann  ddee
TTUU//ee,,  ddiiee  eerrmmeeee  aakkkkoooorrdd  ggiinngg  eenn
hheemm  eerr  ooookk  eeeenn  kklleeiinnee  ffiinnaanncciiëëllee
tteeggeemmooeettkkoommiinngg  vvoooorr  ggeeeefftt..  IInn
22001100  zzaall  zziijjnn  kkaarrrreettjjee  ooookk  nnoogg  ttee
bbeewwoonnddeerreenn  zziijjnn  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt
EElleeccttrriiccaall  EEnnggiinneeeerriinngg,,  iinn  hheett
HHooooffddggeebboouuww  eenn  aaffsslluuiitteenndd  iinn  hheett
AAuuddiittoorriiuumm..  ““OOpp  ddiiee  llaaaattssttee  llooccaa--
ttiiee  ggaa  iikk  eeeenn  ssoooorrtt  ggoooocchheellttrruucc  uuiitt--
vvooeerreenn,,  mmaaaarr  ddaaaarr  wwiill  iikk  nnuu  nnoogg
nniieett  tteevveeeell  oovveerr  kkwwiijjtt..””  ((HHKK))

FFoottoo::  PPaauull  BBllooeemmeenn

Nieuwe W-hal ‘stijgt met stip’ voor prijs
De nieuwe W-hal is getipt voor
de gemeentelijke architectuur-
prijs Dirk Roosenburgprijs. De
raadscommissie Ruimtelijke
Kwaliteit heeft vorige week
besloten om het gebouw een
zogeheten ‘stip’ toe te kennen.
De W-hal maakt hiermee een
reële kans om mee te dingen
naar de prijs als het complex
over enkele jaren wordt opge-
leverd. 

Bouwontwerpen krijgen zo’n stip
als zij van hoge kwaliteit zijn en
de uiteindelijke uitvoering ervan
veelbelovend is. Een bouwplan
komt daarmee na realisatie in
aanmerking voor een nominatie.
Het ontwerp voor de nieuwe 
W-hal is van ir. Joost Ector,

alumnus van de TU/e-faculteit
Bouwkunde en mede-eigenaar
van architectenbureau Ector
Hoogstad. Hij heeft een gebouw
ontworpen waarin beeldbepalen-
de elementen van de oude W-hal
behouden blijven. Zo blijven de
lichte draagconstructie, het ken-
merkende daklandschap, de
transparante omhulling en het
loopbruggenstelsel gehandhaafd.
Belangrijk onderdeel van de
nieuwe W-hal is een kubus van
vijf verdiepingen, op twintig
kolommen uitstijgend boven de
rest van het gebouw. Het complex
wordt momenteel gesaneerd en
begin volgend jaar start de reno-
vatie. Begin 2012 moet het toe-
komstige onderkomen van onder
meer de TU/e-faculteit Wiskunde

& Informatica zijn opgeleverd. 
De Dirk Roosenburgprijs is in
1989 in het leven geroepen door
het Eindhovense gemeente-
bestuur. Het is een onderschei-
ding voor het best gerealiseerde
gebouw in de stad in twee jaar
tijd. De laatste vier winnaars
waren Vertigo (2003), het appar-
tementencomplex bij het Baeke-
landplein (2005), jongeren-
centrum Dynamo (2007) en de
verbouwing van de Lichttoren
(2009). Dirk Roosenburg was
een Nederlandse architect die
een flink stempel op Eindhoven
heeft gedrukt. Hij ontwierp
tijdens het interbellum onder
meer bedrijfsgebouwen van
Philips en de Witte Dame.
(TA)/.

Geen geld voor trage studenten
Universiteiten en hogescholen
krijgen vanaf 2011 minder geld
van het Rijk voor studenten die
niet binnen de afgesproken
studietermijn afstuderen. Het
nieuwe bekostigingsmodel
voor het hoger onderwijs heeft
minister Plasterk deze week
voorgelegd aan de Tweede
Kamer.

De nieuwe bekostiging is com-
plexe materie. De universiteiten
en het ministerie steggelen nog
over de laatste technische details,
hoewel de gesprekken volgens
OCW bijna zijn afgerond. De 
hogescholen hebben hun goed-
keuring al gegeven. Vanaf 2011
krijgen universiteiten en hoge-
scholen geld op grond van het
aantal ingeschreven studenten
binnen de toegestane studieduur
(zestig procent), het aantal uitge-
reikte diploma’s (twintig pro-
cent) en een vaste toelage (even-
eens twintig procent). Dat had
Plasterk twee jaar geleden al aan-
gekondigd. Over de vaste toelage
is het laatste woord overigens nog

niet gezegd. In het NRC Handels-
blad verklaarde een woordvoer-
der van universiteitenkoepel
VSNU dat daar nog over wordt
gesproken en dat dat bedrag nog
flink hoger kan worden.

Bonus
Aan de universiteiten is de veran-
dering groot. De helft van hun 
bekostiging bestaat momenteel
uit de bonus voor het aantal diplo-
ma’s. Verder bekostigt OCW naar
rato van het aantal eerstejaars
(dertien procent) en is er een
vaste bijdrage (37 procent). Voor
enkele dure fixusstudies, zoals
geneeskunde, levert OCW een
aparte bijdrage en dat blijft zo.
Overigens moeten die ingeschre-
ven studenten recht hebben op
bekostiging: dit betekent dat ze
nog geen andere opleiding in het
hoger onderwijs afgerond mogen
hebben. Alleen in de gezond-
heidszorg en de lerarenopleidin-
gen, waar tekorten dreigen,
kunnen studenten bekostigd een
tweede opleiding volgen. 
Volgens Peter van Dam, woord-

voerder van het College van
Bestuur, staat in het meerjaren-
plan van de TU/e al nadrukkelijk
dat er gestreefd wordt om het
studietempo op te voeren. “Deze
maatregel van OCW is een duide-
lijke financiële prikkel om daar
ook vaart achter te zetten. Het zet
extra druk op de ketel. Lage
studierendementen hebben 
inhoudelijke gevolgen, ze bezor-
gen een universiteit een slecht
imago bij eventuele nieuw-
komers, en dadelijk hebben ze
ook bedrijfseconomische conse-
quenties, want je krijgt voor te
lang studerende studenten geen
vergoeding meer. Pas later krijg
je weer geld voor ze als ze afstu-
deren. Met het bindend studie-
advies zorgen we er dit jaar al
voor dat mensen snel op de juiste
plek terechtkomen en daar komt
over twee jaar de harde knip nog
bij. Dan kunnen studenten niet
meer beginnen met een master
voordat ze hun bachelor hebben
afgerond.” (HK/HOP)/.



10 december 2009 Cursor
4/ Opinie

Aan de vooravond van de klimaattop in
Kopenhagen besteedde de Volkskrant
dit weekend aandacht aan het idee van
de Utrechtse hoogleraar Olaf Schuiling
om koolstofdioxide onschadelijk te
maken met het mineraal olivijn. Dat zou,
verspreid over de oceanen, reageren
met het broeikasgas tot het onschade-
lijke bicarbonaat. Hoe veelbelovend is
de oplossing van Schuiling? 

“Het is geen goed voorstel”, zegt Rutger
van Santen, hoogleraar Katalyse aan de
TU/e-faculteit Scheikundige Technologie.
“Het proces duurt namelijk veel te lang,
wel honderden jaren. Die tijd hebben we
helemaal niet.
Olivijn, magnesiumsilicaat, is het meest
voorkomende mineraal op aarde. Het is
stollingsgesteente, gevormd tijdens het
ontstaan van de aarde. In water met de
juiste zuurgraad corrodeert het olivijn.
Daarbij komen magnesiumionen vrij. Die
binden zich aan koolstofdioxide, waarbij
er magnesiumcarbonaat ontstaat. Dat is
een vaste stof die uiteindelijk bezinkt als
de concentratie hoog genoeg is. Uiteinde-
lijk blijft het liggen op de bodem van de
zee.
Het probleem is dat algen in de zee het
koolzuurgas eerst aan zich moeten

binden, voordat dit kan reageren met de
magnesiumionen. Dat gaat heel lang-
zaam. Het corroderen van het olivijn
verloopt zelfs nog langzamer. De snelheid
van dat laatste proces is afhankelijk van
de deeltjesgrootte van het olivijn.
Normaal zijn die deeltjes honderd tot
driehonderd micrometer groot. Bij een
redelijke zuurgraad en een temperatuur
van vijfentwintig graden Celsius zou het
tweehonderd tot zevenhonderd jaar
duren om al het koolzuurgas op te
nemen. Door het olivijn te vergruizen tot
deeltjes van ongeveer tien micrometer,
kan die tijd worden teruggebracht tot
drieëntwintig jaar. Zulke kleine deeltjes
zijn echter wel erg gevaarlijk voor de
volksgezondheid. Ze vormen namelijk
asbest. 
Het delven en vergruizen van het olivijn
kost energie. Er is tien tot twintig procent
extra energie nodig voor een afname van
het percentage koolstofdioxide met dertig
procent ten opzichte van 1990. Voor een
dergelijke CO2-reductie zijn verder
honderd miljoen vrachtwagens olivijn
nodig. Om die hoeveelheid te transpor-
teren, zijn jaarlijks 3800 grote vracht-
schepen nodig, terwijl de wereldvloot een
omvang heeft van ongeveer 2000.
Schuiling heeft deze methode herhaal-

delijk naar voren gebracht.  Wetenschap-
pelijk gezien klopt het allemaal wel, maar
de toepassing van deze methode stelt hij
iets te mooi voor. Wat ik verder jammer
vind, is dat de biologie in deze verhalen
zo weinig aandacht krijgt. Bij de absorbtie
van koolstofdioxide in de zee spelen algen
en allerlei diertjes een grote rol. Wat doet
zo veel olivijn met die algen? Willen we zo

met onze omgeving omgaan? Er zijn
voorstellen om de wieren in de oceaan
met ijzer te laten expanderen. Wat doet
dat met de vissen in de oceaan?
Misschien gebeurt er iets wat we niet
hadden voorzien. Dat vind ik doodeng.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke

Olivijn geen oplossing voor
broeikasprobleem

Prof.dr. Rutger van Santen, hoogleraar Katalyse
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De ingenieur van de
toekomst is (niet zomaar)
iemand die vanuit kennis
van de materie, vanuit
zijn vaardigheden
richting anderen en
begrip van de context van
zijn of haar werk, bruggen
kan bouwen in letterlijke
en figuurlijke zin. De
maatschappelijke uitda-
gingen waar wij voor
staan in de wereld, zoals
het energievraagstuk,
liegen er niet om. De inge-
nieursprofessie is essen-
tieel om deze uitdagingen
aan te gaan. Hier moeten
we ons als ingenieurs
bewust van zijn, maar dit
vergt ook meer dan alleen
bewustzijn. Dit vraagt om trots, sensiti-
viteit, uitstekende kennis, reflectie,
debat, vermogen om te anticiperen en
met andere disciplines om te gaan. Dit
lijken holle woorden, maar ze zijn
essentieel om als beroepsgroep het
voortouw te nemen. In 2020 ga je
techniek studeren om de beste opleiding
te volgen die er is, om een bijdrage te
leveren aan de uitdagingen waar ieder-
een het over heeft en om een goede
boterham te verdienen. De professie
heeft dan een uitstraling die er boven-
dien voor zorgt dat we ons niet meer
druk hoeven te maken over het aantal
studenten dat techniek gaat studeren.
Gelukkig wordt in het huidige onderwijs
al veel aandacht gegeven aan de maat-
schappelijke context van waar je mee

bezig bent, maar dit zal
verder ontwikkeld
moeten worden. In
onderwijs- en onder-
zoeksprojecten zal meer
en meer de samen-
werking met de markt
en maatschappij opge-
zocht moeten worden.
Juist voor een techni-
sche universiteit moet
dit niet te moeilijk zijn.
Tevens zullen de eerder
genoemde competenties
(de horizontale as van de
T-shape) continu onder-
deel van het programma
moeten zijn. Daarnaast
blijft een stevige vak-
kennis (de verticale as
van de T-shape) een

wezenlijk onderdeel van de bagage die
de afgestudeerden moeten meekrijgen. 

Nu de Universiteit Twente het woord
‘ondernemende’ uit haar naam heeft
gehaald, kan de TU/e deze profilering
mooi overnemen. Naast alle benamin-
gen die in dit stukje genoemd zijn, is dit
misschien wel het belangrijkste ken-
merk van de toekomstige ingenieur.

Bouke Bosgraaf, adviseur Koninklijk
Instituut van Ingenieurs (KIVI NIRIA)

Reageer op deze column via
www.tue.nl/strategie. 

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
GGeebbrruuiikktt  uu  wweell  eeeennss  eeeenn  ssppeelllliinnggcchheecckkeerr??
DDee  NNeeddeerrllaannddssee  ‘‘vveerrbbeetteerraaaarr’’  vvaann  WWoorrdd  iiss
eeiiggeennlliijjkk  vvoollssttrreekktt  wwaaaarrddeellooooss..  NNoouu  jjaa,,
bbiijjnnaa::  ttooeenn  iikk  zzoojjuuiisstt  ‘‘NNeeddeerrlleeaannddssee’’
ttyyppttee,,  wweerrdd  hheett  ggooeeddee  aaddvviieess  ggeeggeevveenn,,
mmaaaarr  vvaaaakk  ggaaaatt  hheett  hheelleemmaaaall  mmiiss..  IIkk
mmeellddddee  aall  eeeennss  ddaatt  BBrriinnkkmmaann  vvoooorrtt--
dduurreenndd  iinn  SSpprriinnkkhhaaaann  wwoorrddtt  vveerraannddeerrdd..
SSoommss  wwoorrddtt  eerr  bbeezzwwaaaarr  ggeemmaaaakktt  tteeggeenn
eeeenn  hheellee  zziinn::  ‘‘sscchhrriijjffttaaaall’’..
‘‘CChhoottffeerrddeecchhoottffeerr’’,,  ddeennkk  iikk  ddaann,,  ‘‘hhoooorr  jjee
mmee  ddaann  sspprreekkeenn??’’..  EEeenn  aannddeerree  kkeeeerr  wwoorrddtt
mmee  vveerrwweetteenn  ddaatt  iikk  ‘‘sspprreeeekkttaaaall’’  hheebb
ggeesscchhrreevveenn..  EEeenn  aannddeerree  bbeelleeddiiggiinngg  ddiiee
mmee  ssoommss  wwoorrddtt  ttooeeggeevvooeeggdd,,  iiss  ‘‘vvaaaagg  ttaaaall--
ggeebbrruuiikk’’..  ‘‘LLaazzeerr  oopp’’,,  ddeennkk  iikk  ddaann  zzoonnddeerr
eenniiggee  vvaaaagghheeiidd..
WWaatt  aallttiijjdd  mmiissggaaaatt,,  iiss  ddee  ccoorrrreeccttiiee  vvaann
aaaann  eellkkaaaarr  ggeesscchhrreevveenn  wwoooorrddeenn..  DDiiee
wwoorrddeenn  nnooooiitt  eeeennvvoouuddiigg  ggeesscchheeiiddeenn,,
mmaaaarr  vveerrvvaannggeenn  ddoooorr  eeeenn  oonnbbrruuiikkbbaaaarr
llaanngg  wwoooorrdd..  AAllss  jjee  ‘‘eeeennvvaarrkkeenn’’  ttiikktt,,  wwoorrddtt
nniieett  vvoooorrggeesstteelldd  oomm  ddaaaarr  ‘‘eeeenn  vvaarrkkeenn’’
vvaann  ttee  mmaakkeenn,,  mmaaaarr  ‘‘eeeennaarrmmeenn’’  ooff
‘‘eevveennaarreenn’’..  ‘‘GGrrootteekkooee’’  wwoorrddtt  nniieett  ‘‘GGrroottee
kkooee’’,,  mmaaaarr  ‘‘GGrrootteesskkeerr’’  ooff  ‘‘GGeerrooeekkooeedd’’..
‘‘TTuueetteerrrreeiinn’’  wwoorrddtt  ‘‘TTooeetteerreenn’’..
DDee  ssppeelllliinnggcchheecckkeerr  iiss  nniieett  hheett  eenniiggee
ffaalleennddee  ‘‘hhuullppmmiiddddeell’’  oopp  oonnzzee  ppcc’’ss..  IIeettss
wwaatt  hheelleemmaaaall  wwaaaarrddeellooooss  iiss,,  iiss  WWeebb  ooff
SScciieennccee..  ZZeeeerr  oonnvvoolllleeddiigg  eenn  oonnmmooggeelliijjkk
oomm  iinn  ttee  zzooeekkeenn..  GGeezziieenn  ddee  rroonnkkeennddee
wweebbssiittee  zzaall  hheett  wweell  dduuuurr  zziijjnn  oomm  ddaaaarriinn  ttee
mmooggeenn  kkiijjkkeenn..  AAllss  ddee  TTUU//ee  ddaaaarr  eeeenn  aabboonn--
nneemmeenntt  oopp  hheeeefftt::  oonnmmiiddddeelllliijjkk  ooppzzeeggggeenn!!
NNoogg  ggeeeenn  ddeerrddee  ddeeeell  vvaann  mmiijjnn  ggeesscchhrriifftteenn
iiss  ddaaaarr  ttee  vviinnddeenn..  EEnn  ddaann  hheebb  iikk  nnoogg  hheett
vvoooorrddeeeell  ddaatt  iikk  ddee  eenniiggee  wwiisskkuunnddiiggee  oopp
ddee  wweerreelldd  bbeenn  ddiiee  SStteeuutteell  hheeeett  --  vvoooorr--
lleetttteerrss  oovveerrbbooddiigg..  AAllss  jjee  JJaannsseenn  hheeeett  ooff
CCoohheenn,,  hheebb  jjee  hheett  vveeeell  mmooeeiilliijjkkeerr..
SSoommmmiiggee  ddiinnggeenn  wweerrkkeenn
wwaatt  bbeetteerr..  GGooooggllee  SScchhoollaarr,,
wwaaaarriinn  jjee  ooookk  oopp  nnaaaamm  kkuunntt

zzooeekkeenn,,  iiss  ttaammeelliijjkk  vvoolllleeddiigg  eenn  ggrraattiiss,,
mmaaaarr  hheett  sscchheeiiddeenn  vvaann  aauutteeuurrss  mmeett
ddeezzeellffddee  nnaaaamm  iiss  mmooeeiilliijjkk..
EEeenn  vvoooorrbbeeeelldd  vvaann  eeeenn  ggooeedd  wweerrkkeenndd
ssyysstteeeemm  iiss  MMaatthhSScciiNNeett,,  ddee  wweebbvveerrssiiee  vvaann
MMaatthheemmaattiiccaall  RReevviieewwss,,  wwaaaarrmmeeee
wwiisskkuunnddeeppuubblliiccaattiieess  kkuunnnneenn  wwoorrddeenn
ggeezzoocchhtt  --  bbiijj  eeeenn  ggeeggeevveenn  aauutteeuurr  ooff  bbiijj
eeeenn  ggeeggeevveenn  oonnddeerrwweerrpp..  HHeett  iiss  ttaammeelliijjkk
vvoolllleeddiigg  eenn  aarrttiikkeelleenn  vvaann  aauutteeuurrss  mmeett
ddeezzeellffddee  nnaaaamm  kkuunnnneenn  mmaakkkkeelliijjkk
ggeesscchheeiiddeenn  wwoorrddeenn..  VVeerrddeerr  kkuunn  jjee  bbiijj  eeeenn
aauutteeuurr  aall  zziijjnn  ccooaauutteeuurrss  vviinnddeenn..  DDee  DDuuiittssee
tteeggeennhhaannggeerr,,  ZZeennttrraallbbllaatttt  ffüürr  MMaatthhee--
mmaattiikk,,  iiss  ooookk  rreeddeelliijjkk  vvoolllleeddiigg,,  mmaaaarr  hheett
sscchheeiiddeenn  vvaann  aauutteeuurrss  mmeett  ddeezzeellffddee  nnaaaamm
iiss  llaassttiiggeerr..  
HHeett  kkaann  ggeeeenn  ttooeevvaall  zziijjnn  ddaatt  jjuuiisstt  ddee
ssyysstteemmeenn  ddiiee  ddoooorr  wwiisskkuunnddiiggeenn  wwoorrddeenn
ggeerreeggeelldd,,  hheett  ggooeedd  ddooeenn..  DDaatt  wwiisstteenn  wwee
aall  vvaann  LLaaTTeeXX::  bbeeddaacchhtt  ddoooorr  ddee  wwiisskkuunn--
ddiiggeenn  KKnnuutthh  eenn  LLaammppoorrtt,,  eenn  ……    ggrraattiiss!!

FFrreedd  SStteeuutteell

Effe zeuren
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Geen hbo-opleiding

Bouwkunde in Eindhoven
De opleiding Design & Build
die Fontys Hogescholen in 
september 2010 in Eindhoven
wilde starten, is van de baan.
Omdat in de regio voldoende
soortgelijke opleidingen
bestaan, wees het ministerie
van Onderwijs het verzoek af.
Drie hogescholen (Avans, Zuyd
en Arnhem Nijmegen) hadden
geprotesteerd tegen de concur-
rerende opleiding.

Aan de TU/e is Bouwkunde-
decaan prof.ir. Jan Westra niet
rouwig om het bericht. “Ik vind
het jammer voor Fontys, ze
hebben er veel moeite voor
gedaan. Maar voor onze faculteit
zijn er geen gevolgen.” 
Hij noemt het een interessante
vraag of een eventuele hbo-bouw-
opleiding in Eindhoven de 
instroom aan de TU/e zou doen
toenemen of zou indammen.
“Wij hebben voldoende instroom
uit de opleidingen in Tilburg,
Den Bosch, Breda en Heerlen.

Deze hebben de functie van voor-
opleiding voor onze studenten.
Een functie om de onderwijsdruk
op het huidige eerste jaar te 
verminderen, heeft zo’n hbo-
opleiding toch niet. Daarvoor zou
je instroom moeten verminderen
door vwo’ers te laten solliciteren
naar een studieplek. Maar in
Nederland is vrijheid van onder-
wijs een groot goed.” 

Hoewel de instroom bij Bouw-
kunde groot is, is een numerus
fixus volgens de decaan niet aan
de orde. Bij een tandartsen-
opleiding kun je per tandarts-
stoel maar een beperkt aantal
studenten instrueren, geeft
Westra als voorbeeld: “Maar bij
Bouwkunde zijn nog altijd vol-
doende materialen voorhanden.
Er moet wel op gelet worden dat
er genoeg docenten per student
zijn. Maar daar zou een hbo-
opleiding in Eindhoven niets aan
bijdragen, het is een niet te verge-
lijken opleiding.”(NS)/.

Eerste digitale kunstwerk
HHeett  eeeerrssttee  ddiiggiittaallee  kkuunnssttwweerrkk  ddaatt
ddee  TTUU//ee  iinn  hhaaaarr  bbeessttaaaann  hheeeefftt  aaaann--
ggeekkoocchhtt,,  iiss  ddoonnddeerrddaaggmmiiddddaagg  
33  ddeecceemmbbeerr  iinn  hheett  HHooooffddggeebboouuww  
ggeepprreesseenntteeeerrdd..  HHeett  ggaaaatt  oomm  ddee  
vviiddeeoopprroodduuccttiiee  ‘‘EEiinnddhhoovveenn’’  vvaann  ddee
PPoooollss//ZZwweeeeddssee  kkuunnsstteennaaaarr
MMaatteeuusszz  HHeerrcczzkkaa  ((lliinnkkss  oopp  ddee  ffoottoo))..
DDee  ffiillmm  wwoorrddtt  ddee  kkoommeennddee  ttiijjdd  
ddaaggeelliijjkkss  vveerrttoooonndd  ttiijjddeennss  kkaannttoooorr--
uurreenn  oopp  ddee  BBeeeellddbbaannkk,,  hheett  pprroojjeecc--
ttiieesscchheerrmm  nnaaaasstt  ddee  ppiinnaauuttoommaaaatt  iinn
ddee  hhaall  vvaann  hheett  HHooooffddggeebboouuww..  
HHeerrcczzkkaa,,  ddiiee  bbiijj  ddee  pprreesseennttaattiiee
aaaannwweezziigg  wwaass,,  oonnttvviinngg  vviieerrdduuiizzeenndd
eeuurroo  vvoooorr  zziijjnn  pprroodduuccttiiee  ddiiee  pprreecciieess
eeeenn  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  ttoott  ssttaanndd  kkwwaamm..
DDee  kkuunnsstteennaaaarr  bbrraacchhtt  ttooeenn  EEiinnddhhoo--
vveenn  iinn  kkaaaarrtt,,  eeeenn  kkuunnssttooppddrraacchhtt
vvaann  MMAADD  eemmeerrggeenntt  aarrtt  cceennttrree  ddaatt
jjaaaarrlliijjkkss  hheett  IImmaaggee  RRaaddiioo  FFeessttiivvaall
oorrggaanniisseeeerrtt..  DDee  kkuunnsstteennaaaarr  lliieepp
mmeett  eeeenn  ggeessttaabbiilliisseeeerrddee  ccaammeerraa
ddoooorr  ddee  ssttaadd  eenn  ffiillmmddee  ggeebboouuwweenn,,
mmeennsseenn,,  ssttrraatteenn  eenn  hhuuiizzeenn..  ““IIkk
kkeennddee  EEiinnddhhoovveenn  nniieett  eenn  bbeenn  ddaaaarr--
oomm  ggeewwoooonn  mmiijjnn  nneeuuss  aacchhtteerrnnaa
ggeellooppeenn..  DDee  ssttaadd  lleeiiddddee  mmee  aallss  hheett
wwaarree..  MMaaaarr  hheett  iiss  ggeeeenn  kkwweessttiiee  vvaann
ttooeevvaall..  IIkk  wweeeett  wweell  pprreecciieess  wwaatt  iikk
wwiill  eenn  wwaatt  iikk  kkrriijjgg  aallss  iikk  aaaann  hheett
ffiillmmeenn  bbeenn..””
HHiijj  lleeggddee  ddee  bbeeeellddeenn  vvaasstt  mmeett  eeeenn
zzooggeehheetteenn  ‘‘sslliittssccaann’’..  DDaatt  iiss  eeeenn
tteecchhnniieekk  wwaaaarrbbiijj  mmeett  vveerrttrraaaaggddee
sslluuiitteerr  bbeeeellddeenn  wwoorrddeenn  ooppggeebboouuwwdd..
HHiieerrddoooorr  oonnttssttaaaatt  eeeenn  ooppvvaalllleenndd
ttiijjddssvveerrsscchhiill  ttuusssseenn  hheett  bbeeggiinn  eenn

hheett  eeiinnddppuunntt  vvaann  hheett  bbeeeelldd..  DDee  ttooee--
ppaassssiinngg  wwoorrddtt  ssoommss  ttooeeggeeppaasstt  iinn
ddee  ffoottooggrraaffiiee,,  mmaaaarr  wwaaaarr  eeeenn
ggeewwoonnee  ffoottoo  ttwweeee  ddiimmeennssiieess  hheeeefftt
--hhooooggttee  eenn  bbrreeeeddttee--,,  kkeenntt  ddee  sslliitt--
ssccaann  mmaaaarr  éééénn  rruuiimmtteelliijjkkee  ddiimmeenn--
ssiiee,,  nnaammeelliijjkk  ddee  hhooooggttee..  DDee  aannddeerree  
ddiimmeennssiiee,,  ttiijjdd,,  wwoorrddtt  zziicchhttbbaaaarr
ddoooorrddaatt  ddiiee  hheerrsscchhiikktt  wwoorrddtt  nnaaaarr
eeeenn  rruuiimmtteelliijjkkee  ddiimmeennssiiee..  EEeenn  ddiiggii--
ttaallee  sslliittssccaann  vvaalltt  ttee  vveerrggeelliijjkkeenn  mmeett
eeeenn  ffoottoo  mmeett  mmaaaarr  éééénn  rriijj  ppiixxeellss..  EErr
wwoorrddeenn  ssnneell  nnaa  eellkkaaaarr  bbeeeellddeenn  
ggeerreeggiissttrreeeerrdd  eenn  ddee  ppiixxeellrriijjeenn
wwoorrddeenn  nnaaaasstt  eellkkaaaarr  ggeezzeett  ttoott  zziicchh
eeeenn  bbeeeelldd  vvoorrmmtt..  HHeett  rreessuullttaaaatt  iinn
ddee  pprraakkttiijjkk::  ggoollvveennddee,,  ddeeiinneennddee
ssttaaddssbbeeeellddeenn  ddiiee  wwoorrddeenn  ssaammeenn--
ggeeddrruukktt  ooff  uuiitt  eellkkaaaarr  ggeettrrookkkkeenn..
EEeenn  vveerrvvrreeeemmddeenndd  eeffffeecctt  ddaatt

eenniiggsszziinnss  vveerrggeelliijjkkbbaaaarr  iiss  mmeett  ddee
bboollllee  eenn  hhoollllee  llaacchhssppiieeggeellss  iinn  pprreett--
ppaarrkkeenn..  VVoollggeennss  ddee  kkuunnsstteennaaaarr  iiss
hheerrkkeennnniinngg  eeeenn  bbeellaannggrriijjkk  aassppeecctt
vvaann  ‘‘EEiinnddhhoovveenn’’..  SSttaaddssbbeewwoonneerrss
zziieenn  hhuunn  eeiiggeenn  lleeeeffoommggeevviinngg  oopp
eeeenn  hheeeell  aannddeerree  mmaanniieerr  tteerruugg..
PPlleekkkkeenn  wwaaaarr  mmeennsseenn  iieeddeerree  ddaagg
aacchhtteellooooss  vvoooorrbbiijjllooppeenn,,  kkrriijjggeenn
iinneeeennss  eeeenn  bbeetteekkeenniiss..  EErr  wwoorrddtt
nniieeuuwwee  iinnffoorrmmaattiiee  aaaannggeerreeiikktt,,  eeeenn
aannddeerree  ppeerrcceeppttiiee  ggeebbooddeenn..  MMaaaarr
uuiitt  rreeaaccttiieess  vvaann  ttooeesscchhoouuwweerrss,,
aalldduuss  HHeerrcczzkkaa,,  bblliijjkktt  ddaatt  ddee  ffiillmm
ooookk  vvoooorr  bbuuiitteennssttaaaannddeerrss  iinntteerreess--
ssaanntt  iiss  oomm  ttee  zziieenn..  ““JJee  kkrriijjggtt  eeeenn
hheeeell  aannddeerr  ggeevvooeell  vvaann  ttiijjdd..  HHeett
wweerrkktt  mmeeddiittaattiieeff..””  ((FFvvOO))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Lezing Tijs Goldschmidt over Beaglereis
Schrijver en evolutiebioloog
Tijs Goldschmidt komt
woensdag 16 december naar de
TU/e om te vertellen over zijn
belevenissen op het zeilschip
Stad Amsterdam. Als opvaren-
de volgde hij in oktober een
deel van de route die Charles
Darwin met HMS Beagle tussen
1831 en 1836 aflegde. De expe-
ditie is een initiatief van de
VPRO om het Darwinjaar en het
boek ‘The Origin of Species’
onder de aandacht te brengen
dat ten grondslag ligt aan het
moderne mens- en wereld-
beeld. 

Goldschmidt deelde tijdens zijn
reis het boven- en benedendek
met andere wetenschappers,
fotografen, journalisten en
kunstenaars. Hij stapte in Rio de
Janeiro aan boord en voer een
week mee op het schip langs de

oostkust van Zuid-Amerika naar
Montevideo. “Ik wilde onder
meer weten wat er op de route
nog te zien is van de bevindingen
die Darwin in zijn reisverslag 
beschrijft. En welke nieuwe
observaties ik daaraan eventueel
zou kunnen toevoegen.”
Hij heeft levendige herinne-
ringen aan de fluitende dolfijnen
die steeds talrijker langs de Stad
Amsterdam opdoken. En de 
penetrante geur en het geblaf van
de zeeleeuwen op het eilandje
Isla de Lobos. “Als gevolg van de
overbevissing, zijn het er
vermoedelijk minder dan Darwin
destijds heeft gezien.” 
Goldschmidt presteerde het om
tijdens een hevige storm doodge-
moedereerd op het deinende dek
te vertellen over de evolutieleer.
Het leverde prachtige beelden op
voor tv. “Iedereen moest vechten
voor zijn leven. Er stond veel

wind en de zeilen moesten
worden gestreken. Het ritme
waarin de matrozen -‘One, six’
scanderend- aan een touw
trokken, was illustratief voor het
uitzonderlijk cultureel aanpas-
singvermogen van de mens. Ik
heb er daarom bij de camera-
ploeg op aangedrongen om dat
moment te filmen en me niet een
dag later pas te laten uitleggen
wat er precies gebeurde.”

Skype
Tijdens zijn reis hield hij via
Skype contact met TU/e-stu-
denten die eerder een aantal
University Lectures van hem
volgden. “Dat ging soms moei-
zaam, omdat de natte zeilen en de
mast bij hevige wind op en neer
zwiepten en de verbinding
stoorden. Toch lukte het wonder-
lijk genoeg om ze te helpen bij het
schrijven hun teksten.”

De lezing van Goldschmidt aan
de TU/e gaat over de evolutieleer
en het wetenschappelijke klimaat
waarin ‘The Origin of Species’ tot
stand kwam, maar is bovenal een
hommage aan Darwin. “Hij was
een bijzonder scherpe waar-
nemer. Onwaarschijnlijk voor
een jonge twintiger die nooit
biologie aan de universiteit heeft
gestudeerd. Bovendien was hij
erg goed in het bewerkstelligen
van ‘consillience’, het onder een
noemer brengen van verschijn-
selen uit verschillende kennis-
gebieden. Het leverde keer op
keer grensverleggende inzichten
op. Hij deed dat met een enorm
oog voor detail en een waan-
zinnige intuïtie. Mede door de
latere ontdekking van radioacti-
viteit waarmee de ouderdom van
de aarde kan worden bepaald en
DNA, de bouwstenen van genen,
zijn de ideeën en hypothesen van

Darwin steeds weer bevestigd.
Hij is in mijn ogen één van de
grootste geesten die op deze
aarde hebben rondgelopen.”

Terugkeer
Goldschmidt deed in het
verleden in Oost-Afrika onder-
zoek naar cichliden, vissen die in
razendsnel evoluerende soorten
voorkomen in het geïsoleerde
Victoriameer. Hij schreef daar-
over het boek ‘Darwins hofvijver’,
dat hem een nominatie voor de
AKO-literatuurprijs opleverde.
Een terugkeer naar de weten-
schap sluit hij echter uit. “Ik ben
geen onderzoeker meer, ik schrijf
erover. Natuurlijk stopt die biolo-
gische kijk niet.” Lachend: “Als ik
in Amsterdam wandel, doe ik
continu persoonlijk onderzoek.”
(FvO)/.
16 december, 11.45 uur, Blauwe Zaal.

Innovatieve telescoop
wint afstudeerprijs
Raimondo Cau, alumnus van de
TU/e-faculteit Werktuigbouw-
kunde, heeft op donderdag 3
december de Wim van der Hoek
Constructeursprijs (goed voor
een bedrag van duizend euro)
ontvangen voor zijn afstudeer-
project. Cau ontwierp een 
innovatieve telescoop voor
amateurgebruik. 

Zijn telescoop is gemakkelijk
mee te nemen, omdat hij demon-
teerbaar is en omdat hij is
gemaakt van lichte materialen
zoals aluminium en carbonfiber.
Door het gebruik van deze mate-
rialen en het feit dat de telescoop
weinig onderhoud nodig heeft, is
hij bovendien niet erg duur, wat
ook een voorwaarde was van het
project. De afstand waarop men
scherp wil zien, is gemakkelijk te
bepalen door het gebruik van ver-
schillende spiegels. Volgens Cau
is zijn telescoop ondanks de re-
latief lage kosten beter van kwa-

liteit dan bestaande commerciële
telescopen. De vertekening die
normale lenzen vertonen, is bij
zijn telescoop twee keer zo klein.

De prijs, genoemd naar emeritus
TU/e-hoogleraar Wim van der
Hoek, wordt sinds 2006 jaarlijks
uitgereikt aan het beste afstu-
deerwerk van de drie technische
universiteiten op het gebied van
construeren in de werktuig-
bouwkunde. Drie van de vier
prijzen zijn tot nu toe uitgereikt
aan TU/e-studenten. 

Ontwikkeling
Cau wist van tevoren niet dat hij
de prijs zou krijgen. Hij werd
verrast op de Precisiebeurs in
Veldhoven. Op dit moment wordt
gekeken wie er verder kan gaan
met de ontwikkeling van zijn
ontwerp. Cau is namelijk zelf de
komende vier jaar bezig met zijn
promotie bij Werktuigbouw-
kunde. (SK)/.

Unilever-prijs voor onderzoek
witte bloedlichaampjes
De Turkse ir. Melike Yavuz heeft namens de TU/e
de Unilever Research Prize 2009 gekregen. Deze
prijs van 2500 euro wordt elk jaar uitgereikt aan
een masterstudent van elk van de Nederlandse uni-
versiteiten. Yavuz behaalde eerder dit jaar cum
laude haar ingenieurstitel aan de faculteit Werk-
tuigbouwkunde. In het kader van de master
‘Computational and Experimental Mechanics’ 
-waarbij ze voor de keuzevakken gemiddeld een 9,7
haalde- deed ze een afstudeeropdracht bij Philips
Research. Hier ontwikkelde ze een micro-fluidisch
apparaat voor het bestuderen van de mechanische
eigenschappen van witte bloedlichaampjes en hun
effect op aderverkalking. Op basis van haar werk
heeft Philips een octrooiaanvraag ingediend. Yavuz
werkt inmiddels bij Philips Lighting. (TJ)

Foute TU/e-commercial
De nieuwe commercial van de TU/e, die twee
weken geleden gelanceerd is op diverse jongeren-

zenders, heeft op Discovery Channel twee dagen
lang een verkeerd webadres wereldkundig
gemaakt. Bij het iets langer maken van het origi-
nele filmpje is door een medewerker van het 
filmbedrijf ‘www.theinnovater.nl’ in plaats van
‘www.theinnovator.nl’ ingetikt. Volgens project-
leider Marc Rosmalen van het Communicatie
Expertise Centrum (CEC) van de TU/e is de fout
nog bijtijds opgemerkt en hersteld, maar is bij
Discovery Channel door samenwerking met een
internationale partij het foutieve filmpje toch nog
even te zien geweest. “Het is moeilijk te bepalen
hoe dat is gebeurd, maar de foutieve commercial is
hooguit twee dagen te zien geweest op deze
zender”, aldus Rosmalen.

Studentengroepering PF werd getipt over de
foutieve commercial en claimde direct het
verkeerd gespelde adres. Het adres linkt nu door
naar de site van de Progressieve Fractie. PF-voor-
zitter Nic van Kooten noemt het een grove fout van
het CEC en vraagt zich af of er wel gesproken mag
worden van een expertisecentrum. (HK)



““IInn  oonnzzee  vvaakkggrrooeepp  hhoouuddeenn  wwiijj  oonnss  aall
ggeerruuiimmee  ttiijjdd  bbeezziigg  mmeett  ddee  vvrraaaagg  hhooee  jjee
eenneerrggiieezzuuiinniigg  ggeeddrraagg  vvaann  mmeennsseenn  kkuunntt
ssttiimmuulleerreenn..  OOpp  hheett  ggeebbiieedd  vvaann  mmiilliieeuu--
vvrriieennddeelliijjkk  ggeeddrraagg  iinn  ddee  wwoooonn--  eenn  wweerrkkoomm--
ggeevviinngg  iiss  nnoogg  vveeeell  wwiinnsstt  ttee  bbooeekkeenn..  MMeett  ddee
iinnzzeett  vvaann  rroobboottiiccaa,,  ddiissppllaayyss  eenn  iinntteerrffaacceess
ggeevveenn  wwee  ggeebbrruuiikkeerrss  vvaann  eelleekkttrroonniisscchhee
aappppaarraattuuuurr  eeeennvvoouuddiiggee  aaddvviieezzeenn,,  kkrriittiisscchh
ccoommmmeennttaaaarr,,  ffeeeeddbbaacckk  ooff  ssoocciiaallee  wwaaaarr--

ddeerriinngg..  ZZoo  kkuunnnneenn  wwee  hheenn  aaaannssppoorreenn  oomm
zzuuiinniiggeerr  oomm  ttee  sspprriinnggeenn  mmeett  eenneerrggiiee..  DDeezzee
mmeetthhooddeenn  eenn  tteecchhnniieekkeenn  lleevveerreenn  ppaass  oovveerr
ttiieenn  áá  vviijjffttiieenn  jjaaaarr  CCOO22--wwiinnsstt  oopp..  MMaaaarr
uuiitteeiinnddeelliijjkk  kkuunnnneenn  ddeezzee  ssyysstteemmeenn  iinn  ddee
wwoooonn--  eenn  wweerrkkoommggeevviinngg  zzoorrggeenn  vvoooorr  eeeenn
rreedduuccttiiee  vvaann  zzoo’’nn  ttwwiinnttiigg  pprroocceenntt..  DDeezzee
aaffnnaammee  wwoorrddtt  vvoooorraall  ggeerreeaalliisseeeerrdd  ddoooorr
iinntteerraaccttiieevvee  ssyysstteemmeenn  eenn  sslliimmmmee
ssyysstteemmeenn,,  wwaaaarrbbiijj  mmeennsseenn  ssoocciiaaaall
bbeeïïnnvvllooeedd  wwoorrddeenn..  DDeerrggeelliijjkkee  ssyysstteemmeenn
zziijjnn  ooookk  sstteeeeddss  ggeeaavvaanncceeeerrddeerr..  WWee
kkuunnnneenn  ddee  kkwwaalliitteeiitt  vvaann  ddee  iinnffoorrmmaattiiee
nnaaaarr  ggeebbrruuiikkeerrss  vveerrbbeetteerreenn  eenn  ddeezzee  oovveerr--
ddrraacchhtt  nnoogg  ppeerrssoooonnlliijjkkeerr  mmaakkeenn..  DDiiee
rreedduuccttiiee  vvaann  ttwwiinnttiigg  pprroocceenntt  iiss  eeiiggeennlliijjkk
aalllleeeenn  hhaaaallbbaaaarr  iinn  rriijjkkeerree  llaannddeenn  ooff  iinn
ooppkkoommeennddee  eeccoonnoommiieeëënn..  HHeett  dduuuurrtt  llaanngg
vvoooorrddaatt  ddee  tteecchhnnoollooggiiee  bbeettaaaallbbaaaarr  iiss..
BBoovveennddiieenn  iiss  ddee  bbeewwuussttwwoorrddiinngg  bbiijj
mmeennsseenn  vvaann  hhuunn  eenneerrggiieevveerrbbrruuiikk  eeeenn
ttrraaaagg  pprroocceess..””

““IInn  ddee  bboouuww  kkaann  eeeenn  eennoorrmmee  ssllaagg  ggeemmaaaakktt
wwoorrddeenn..  VVeeeerrttiigg  pprroocceenntt  vvaann  aallllee  eenneerrggiiee  iinn
NNeeddeerrllaanndd  iiss  tteerruugg  ttee  vvooeerreenn  oopp  ddee  ggeebboouuww--
ddee  oommggeevviinngg..  OOpp  ddiitt  tteerrrreeiinn  kkaann  ddee  mmeeeesstt
eeffffiicciiëënnttee  eenn  vveerraannttwwoooorrddee  iinnvveesstteerriinngg  vvoooorr
CCOO--rreedduuccttiiee  wwoorrddeenn  ggeerreeaalliisseeeerr,,  mmeett
bbeessttaaaannddee  tteecchhnniieekkeenn..  HHuuiizzeenn  kkuunnnneenn
eenneerrggiieenneeuuttrraaaall  wwoorrddeenn  ggeebboouuwwdd  ooff  ggeerree--
nnoovveeeerrdd..  DDee  ggrroooottssttee  wwiinnsstt  kkaann  wwoorrddeenn
bbeehhaaaalldd  ddoooorr  wwoonniinnggeenn  ttee  rreennoovveerreenn  eenn
eenneerrggiieenneeuuttrraaaall  ttee  mmaakkeenn..  DDiitt  ggeebbeeuurrtt  bbiijj--
vvoooorrbbeeeelldd  aall  iinn  RRoooosseennddaaaall..  DDiitt  kkoosstt  ggeemmiidd--
ddeelldd  ttwwiinnttiiggdduuiizzeenndd  eeuurroo  ppeerr  wwoonniinngg,,  mmaaaarr
zzoo’’nn  ggeerreennoovveeeerrdd  hhuuiiss  vveerrbbrruuiikktt  oonnggeevveeeerr
eeeenn  ttiieennddee  aaaann  eenneerrggiiee  vvaann  eeeenn  ggeemmiiddddeellddee
wwoonniinngg  nnuu..  AAllss  wwee  iinn  NNeeddeerrllaanndd  ddee  kkoommeennddee
ttiieenn  jjaaaarr  jjaaaarrlliijjkkss  vviieerrhhoonnddeerrdddduuiizzeenndd
hhuuiizzeenn  rreennoovveerreenn  eenn  zzeessttiiggdduuiizzeenndd  eenneerrggiiee--
nneeuuttrraallee  wwoonniinnggeenn  bbiijjbboouuwweenn,,  ddaann  kkuunnnneenn
wwee  ddee  ttoottaallee  CCOO22--uuiittssttoooott  mmeett  rruuiimm  eeeenn
ddeerrddee  vveerrmmiinnddeerreenn..  DDiiee  ffoorrssee  rreedduuccttiiee  kkaann
dduuss  wwoorrddeenn  ggeerreeaalliisseeeerrdd  ddoooorr  hhoooogg--
wwaaaarrddiiggee  wwoonniinnggiissoollaattiiee,,  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann
wwaarrmmtteeppoommppeenn  eenn  ddoooorr  ggooeedd  rreekkeenniinngg  ttee
hhoouuddeenn  mmeett  hheett  ggeeddrraagg  vvaann  mmeennsseenn..  OOookk
sslliimmmmee  ssyysstteemmeenn  iinn  hhuuiiss  zziijjnn  vvaann  bbeellaanngg,,

zzooaallss  eeeenn  eenneerrggiieezzuuiinniiggee  tthheerrmmoossttaaaatt..  
HHeett  bboouuwweenn  eenn  rreennoovveerreenn  vvaann  hhuuiizzeenn  iiss  vveeeell
ddooeellttrreeffffeennddeerr  ddaann  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  CCOO22--
ooppssllaagg..  DDaaaarrmmeeee  sscchhuuiiff  jjee  ddee  pprroobblleemmeenn
aalllleeeenn  mmaaaarr  vvoooorruuiitt..  OOookk  ddee  bboouuww  vvaann  mmeeeerr
kkeerrnncceennttrraalleess  iiss  nniieett  zzoo  eeffffiicciiëënntt..  BBoouuwweenn  eenn
rreennoovveerreenn  iiss  iiddeeaaaall  iinn  ddeezzee  eeccoonnoommiisscchhee
ttiijjddeenn..  DDee  nniieeuuwwbboouuww  lliiggtt  nnaammeelliijjkk  ssttiill..  VViiaa
ddeezzee  wweegg  kkuunn  jjee  iinn  hheeeell  EEuurrooppaa  ddeerrggeelliijjkkee
CCOO22--rreedduuccttiieess  bbeerreeiikkeenn..  MMaaaarr  ooookk  iinn  ttrroo--
ppiisscchhee  ggeebbiieeddeenn  kkuunn  jjee  ddee  uuiittssttoooott  oopp  ddiiee
sscchhaaaall  rreedduucceerreenn,,  oonnddeerr  mmeeeerr  ddoooorr  eeffffiicciiëënntt
ggeebbrruuiikk  vvaann  dduuuurrzzaammee  eenneerrggiieebbrroonnnneenn..””
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Prof.ir. Wim Zeiler, hoogleraar Building
Physics and Systems (Bouwkunde)

Prof.dr. Cees Midden, hoogleraar 
Cultuur en Techniek (Industrial
Engineering & Innovation Sciences)

Prof.dr.ir. Ronald van Zolingen, 
emeritus hoogleraar duurzame energie
(Werktuigbouwkunde)
““IInn  ddee  kkoommeennddee  jjaarreenn  mmooggeenn  wwee  ggeeeenn  ffoorrssee
CCOO22--rreedduuccttiiee  vveerrwwaacchhtteenn  ddoooorr  hheett  ggeebbrruuiikk
vvaann  zzoonnnnee--eenneerrggiiee..  VVoooorr  ddee  eeeerrssttvvoollggeennddee
mmiijjllppaaaall  iinn  EEuurrooppaa  oopp  ddiitt  ggeebbiieedd  mmooeetteenn  wwee
ddeennkkeenn  aaaann  hheett  jjaaaarr  22002200..  DDee  mmeett  zzoonnnnee--
cceelllleenn  ooppggeewweekkttee  eenneerrggiiee  aallss  oonnddeerrddeeeell
vvaann  ddee  ttoottaallee  eelleekkttrriicciitteeiittssvvoooorrzziieenniinngg  iiss
oopp  hheett  ccoonnttiinneenntt  ddaann  ttuusssseenn  ddee  vviieerr  eenn
ttwwaaaallff  pprroocceenntt..  
VVoooorr  eeeenn  ffoorrssee  ttooeennaammee  aaaann  ooppggeewweekkttee
eenneerrggiiee  uuiitt  zzoonnnneecceelllleenn  mmooeett  eerr  mmeeeerr  ggeelldd
nnaaaarr  oonnddeerrzzooeekk  eenn  oonnttwwiikkkkeelliinngg  eenn  mmooeett
ddee  mmaarrkktt  vvoollddooeennddee  wwoorrddeenn  ggeessttiimmuulleeeerrdd..
DDee  kkoosstteenn  vvoooorr  hheett  ooppwweekkkkeenn  vvaann  eenneerrggiiee
uuiitt  zzoonnnneecceelllleenn  zziijjnn  nnuu  sstteevviigg  aaaann  hheett
ddaalleenn..  IInn  22001188  zzoouuddeenn  ddee  ooppwweekkkkoosstteenn
ggeelliijjkk  kkuunnnneenn  zziijjnn  aaaann  ddee  kkoosstteenn  ddiiee  jjee  hheebbtt
aallss  kklleeiinnvveerrbbrruuiikkeerr..  IInn  ddaatt  ggeevvaall  iiss  eerr  ggeeeenn
ssuubbssiiddiiee  mmeeeerr  nnooddiigg..  OOmm  ddaatt  ppuunntt  ttee  bbeerreeii--
kkeenn,,  hheebb  jjee  eeeenn  tteerruuggvveerrddiieennvveerrggooeeddiinngg
nnooddiigg  ddiiee  kkoosstteennddeekkkkeenndd  iiss..  IInn  DDuuiittssllaanndd  iiss
ddeezzee  iinnggeevvooeerrdd..  DDaaaarr  iiss  eeeenn  ggrroottee  dduuuurr--
zzaammee  eenneerrggiieesseeccttoorr  oonnttssttaaaann,,  wwaaaarriinn  zzoo’’nn
225500..000000  mmeennsseenn  wweerrkkzzaaaamm  zziijjnn..  IInn  EEuurrooppaa
iiss  eeeenn  ffoorrssee  CCOO22--rreedduuccttiiee  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann

zzoonnnnee--eenneerrggiiee  dduuss  hhaaaallbbaaaarr..  DDaaaarrnnaaaasstt
wwoorrddtt  iinn  CChhiinnaa,,  JJaappaann  eenn  CCaalliiffoorrnniiëë  oopp  ddiitt
ggeebbiieedd  fflliinnkk  aaaann  ddee  wweegg  ggeettiimmmmeerrdd..  
ZZoonnnnee--eenneerrggiiee  kkaann  vvoooorraall  oopp  llaannggee  tteerrmmiijjnn
eeeenn  ssuubbssttaannttiiëëllee  bbiijjddrraaggee  lleevveerreenn  aaaann  ddee
vveerrmmiinnddeerriinngg  vvaann  hheett  CCOO22--pprroobblleeeemm..  DDee
tteecchhnnoollooggiiee  ggaaaatt  hhaarrdd,,  ddee  eemmiissssiieess  zziijjnn
llaaaagg  eenn  ddee  zzoonnnneeppaanneelleenn  hheebbbbeenn  eeeenn  kkoorrttee
tteerruuggvveerrddiieennttiijjdd..  ZZoonnnnee--eenneerrggiiee  hheeeefftt
ddaaaarroomm  vveeeell  ppootteennttiiee..  ZZoo  bbiieeddtt  ddee  ttoottaallee
hhooeevveeeellhheeiidd  zzoonnlliicchhtt  oopp  aaaarrddee  aacchhttdduuiizzeenndd
mmaaaall  zzoovveeeell  eenneerrggiiee  ddaann  ddee  mmeennsshheeiidd  aaaann
eenneerrggiiee  vveerrbbrruuiikktt..  MMaaaarr  iinn  hheett  ggeevvaall  ddaatt  ddee
wweerreellddlleeiiddeerrss  hhaarrddee  aaffsspprraakkeenn  mmaakkeenn,,
dduuuurrtt  hheett  zzeekkeerr  nnoogg  ttoott  22005500  vvoooorrddaatt  ddee
hheellfftt  vvaann  ddee  ggeehheellee  eenneerrggiieevvoooorrzziieenniinngg
dduuuurrzzaaaamm  iiss..””  

Klimaattop/Tjeerd Adema
In Kopenhagen is deze week de VN-klimaattop van start

gegaan. Wereldleiders en regeringsdelegaties uit bijna

tweehonderd landen zijn in Denemarken bijeen om

afspraken te maken over forse terugdringing van broei-

kasgassen. Cursor vroeg TU/e-wetenschappers hoe de 

CO2-uitstoot binnen hun vakgebieden de komende jaren 

fors kan worden verminderd. 

Minder CO2 door de TU/e

Prof.dr. Rutger van Santen, hoogleraar
Katalyse (Scheikundige Technologie)
““DDee  CCOO22--uuiittssttoooott  kkaann  oopp  kkoorrttee  tteerrmmiijjnn
aalllleeeenn  wwoorrddeenn  ggeerreedduucceeeerrdd  ddoooorr  eenneerrggiiee
ttee  bbeessppaarreenn..  HHeett  ggeebbrruuiikk  vvaann  dduuuurrzzaammee
eenneerrggiiee  vveerrlloooopptt  ddaaaarrvvoooorr  ttee  llaannggzzaaaamm..
WWee  zzuulllleenn  dduuss  eeffffiicciiëënntteerr  mmooeetteenn  oomm--
sspprriinnggeenn  mmeett  oonnzzee  ffoossssiieellee  bbrraannddssttooffffeenn..
DDaaaarrvvoooorr  mmooeetteenn  wwee  oopp  kkoorrttee  tteerrmmiijjnn
ggeebbrruuiikk  mmaakkeenn  vvaann  bbeessttaaaannddee  tteecchhnnoo--
llooggiieeëënn..  HHeett  kkoosstt  iimmmmeerrss  nnooggaall  wwaatt  jjaarreenn
vvoooorrddaatt  iinnnnoovvaattiieevvee  tteecchhnnoollooggiieeëënn  hheellee--
mmaaaall  zziijjnn  uuiittggeekkrriissttaalllliisseeeerrdd..  
OOpp  ttaall  vvaann  tteerrrreeiinneenn  kkaann  eenneerrggiiee  wwoorrddeenn
bbeessppaaaarrdd..  EEnnkkeellee  ddaaaarrvvaann  zziijjnn::  ggeebboouuwweenn
mmeeeerr  zzeellffvvoooorrzziieenneenndd  mmaakkeenn,,  bbeetteerree
llooggiissttiieekkee  nneettwweerrkkeenn,,  eeffffiicciiëënntteerree  vveerr--
lliicchhttiinngg  eenn  aaaannssttuurreenn  oopp  eeeenn  aaffnnaammee  vvaann
ddee  vvlleeeesspprroodduuccttiiee..  OOookk  zziijjnn  vveerrbbrraannddiinnggss--
mmoottoorreenn  vvoooorr  vveerrbbeetteerriinngg  vvaattbbaaaarr..  DDeezzee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  iinnggeebboouuwwdd  mmeett  sseennssoorreenn,,
wwaaaarrmmeeee  ddee  ddrruukk  eenn  tteemmppeerraattuuuurr  wwoorrddtt
vveerrllaaaaggdd..  DDaaaarrnnaaaasstt  bbeessppaaaarr  jjee  eenneerrggiiee

ddoooorr  aauuttoo’’ss  vvaann
kkuunnssttssttooff  ttee

mmaakkeenn..  VVeerrddeerr  mmooeetteenn  wwee  aaff  vvaann  kkoolleenn--
cceennttrraalleess,,  wwaanntt  ddiiee  zziijjnn  zzeeeerr  mmiilliieeuu--
bbeellaasstteenndd..
BBiinnnneenn  ddee  kkaattaallyyssee  kkaann  eeeenn  aaaannttaall  pprroo--
cceesssseenn  wwoorrddeenn  vveerrbbeetteerrdd,,  oomm  zzoo  CCOO22--
wwiinnsstt  ttee  bbooeekkeenn..  DDiitt  ggeellddtt  vvoooorraall  vvoooorr  hheett
oommzzeetttteenn  vvaann  rruuwwee  oolliiee  nnaaaarr  ddiieesseell  eenn
aaaarrddggaass..  MMeett  nnaammee  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann
aaaarrddggaass  iinn  ppllaaaattss  vvaann  oolliiee  kkaann  zzoorrggeenn  vvoooorr
eeeenn  CCOO22--rreedduuccttiiee  vvaann  ppaakkwweegg  ddeerrttiigg
pprroocceenntt..  AAaarrddggaass  hheeeefftt  eeeenn  bbeetteerree  wwaatteerr--
ssttooffvveerrhhoouuddiinngg  ddaann  oolliiee  eenn  iiss  ddaaaarroomm
sscchhoonneerr..  DDee  hhuuiiddiiggee  iinnssttaallllaattiieess  zziijjnn
hheellaaaass  nniieett  iinnggeesstteelldd  oopp  aaaarrddggaass..  DDaaaarroooorr
mmooeett  eeeerrsstt  wweell  ffoorrss  ggeeïïnnvveesstteeeerrdd  wwoorrddeenn..
DDee  oovveerrssttaapp  nnaaaarr  dduuuurrzzaammee  eenneerrggiiee  iiss
eecchhtt  eeeenn  kkwweessttiiee  vvaann  llaannggee  aaddeemm..  EEeenn
mmooooii  ttuusssseennssttaattiioonn  vvaann  ffoossssiieellee  bbrraanndd--
ssttooffffeenn  nnaaaarr  zzoonnnnee--,,  wwiinndd--  eenn  wwaatteerr--
eenneerrggiiee  iiss  bbiioommaassssaa..  DDaatt  iiss  oopp  kkoorrttee
tteerrmmiijjnn  eeeenn  rreeddeelliijjkkee  oopplloossssiinngg..  HHiieerrvvoooorr
iiss  wweell  vveeeell  kkuunnssttmmeesstt  nnooddiigg,,  wwaatt  wweeeerr
lleeiiddtt  ttoott  ddee  nnooddiiggee  uuiittssttoooott  vvaann  bbrrooeeiikkaass--
ggaasssseenn..””  
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Door de ogen van Chinese studenten
IInn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  hheett  CCoonnffuucciiuuss
IInnssttiittuuuutt  iinn  DDeenn  HHaaaagg  hhiieelldd  ddee  CChhiinneessee
SSttuuddeenntt  AAssssoocciiaattiioonn  ((CCSSAA))  oopp  vvrriijjddaagg  44
ddeecceemmbbeerr  ddee  NNiigghhtt  ooff  tthhee  CCoonnffuucciiuuss
IInnssttiittuuttee..  EEeenn  sshhooww  mmeett  ttrraaddiittiioonneellee  ddaannss,,
zzaanngg,,  kkuunngg  ffuu,,  sscchhiillddeerrkkuunnsstt  eenn  mmuuzziieekk,,
vveerrzzoorrggdd  ddoooorr  hheett  FFoollkk  MMuussiicc  OOrrcchheessttrraa  vvaann
ddee  JJiiaaoottoonngg  UUnniivveerrssiitteeiitt  iinn  PPeekkiinngg  eenn
ddaannsseerrss  vvaann  ddee  CCSSAA  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  EEeenn  bbiijj--
zzoonnddeerree  aavvoonndd  vvaannwweeggee  hheett  pprrooggrraammmmaa,,
mmaaaarr  ooookk  oommddaatt  ddee  CChhiinneessee  ssttuuddeenntteenn--
vveerreenniiggiinngg  aalllleess  oopp  eeiiggeenn  iinniittiiaattiieeff  ttoott  ssttaanndd
bbrraacchhtt..  
YYuuzzuunngg  LLiinn  vvaann  ddee  CCSSAA::  ““IInn  hheett  kkaaddeerr  vvaann  ddee
WWeerreellddtteennttoooonnsstteelllliinngg  iinn  PPeekkiinngg  iinn  22001100
wwiillddeenn  wwee  CChhiinneessee  ssttuuddeenntteenn  iinn  CChhiinnaa  llaatteenn
zziieenn  hhooee  wwiijj  hhiieerr  iinn  EEiinnddhhoovveenn  lleevveenn..  DDaaaarrvvoooorr  hheebbbbeenn
wwee  ‘‘EEiinnddhhoovveenn  iinn  tthhee  EEyyee  ooff  CChhiinneessee  SSttuuddeennttss  aanndd
EEnnggiinneeeerrss’’  ((hhttttpp::////eeiiee..aaccssssee..nnll))  bbeeddaacchhtt..  MMeett  ddiitt
pprroojjeecctt  wwiilllleenn  wwee  hheett  ssaammeennssmmeelltteenn  vvaann  ddee
NNeeddeerrllaannddssee  eenn  CChhiinneessee  ccuullttuuuurr  llaatteenn  zziieenn  ddoooorr  ddee
ooggeenn  vvaann  CChhiinneezzeenn  ddiiee  iinn  EEiinnddhhoovveenn  ssttuuddeerreenn  eenn
wweerrkkeenn..  DDeezzee  aavvoonndd  ppaasstt  hhiieerr  nnaattuuuurrlliijjkk  eerrgg  ggooeedd  bbiijj..””  
EEeenn  bbiijjzzoonnddeerree  aavvoonndd  vvrraaaaggtt  oomm  ddiittoo  ggaasstteenn..  BBeeeellddeenndd
kkuunnsstteennaaaarr  eenn  aarrcchhiitteecctt  JJoohhnn  KKöörrmmeelliinngg,,  ddiiee  hheett

NNeeddeerrllaannddssee  ppaavviilljjooeenn  vvoooorr  PPeekkiinngg  22001100  hheeeefftt  oonntt--
wwoorrppeenn,,  kkrreeeegg  eeeenn  CChhiinneessee  fflluuiitt  ccaaddeeaauu..  EEiinnddhhoovveennss
wweetthhoouuddeerr  MMiitttteennddoorrff  wwaass  aaaannwweezziigg,,  nneett  aallss  PPiinngg  LLuuoo,,
sseeccrreettaarriiss  oonnddeerrwwiijjss  vvaann  ddee  CChhiinneessee  aammbbaassssaaddee,,  eenn
RRoobb  tteerr  SStteeeeggee,,  hhooooffdd  vvaann  ddee  sseeccttoorr  KKuunnsstt  &&  CCuullttuuuurr  iinn
EEiinnddhhoovveenn..  TTeerr  SStteeeeggee::  ““DDee  eenneerrggiiee  ddiiee  hhiieerr  vvaannaavvoonndd
hhaannggtt,,  iiss  eerrgg  bbiijjzzoonnddeerr..  DDaatt  ssttuuddeenntteenn  hhuunn  bbeettrrookk--
kkeennhheeiidd  kkuunnnneenn  oommzzeetttteenn  nnaaaarr  eeeenn  pprroojjeecctt  zzooaallss  ddiitt,,
vveerrddiieenntt  rreessppeecctt..””  ((RRSS))

UHD Bastiaans
Fellow van IEEE
Dr.ir. Martin Bastiaans, univer-
sitair hoofddocent in de capaci-
teitsgroep Signal Processing
Systems (SPS) van de TU/e-
faculteit Electrical Engineer-
ing, wordt met ingang van 1
januari fellow van IEEE, de
internationale vereniging van
professionals op het gebied
van elektrotechniek. Deze eer
wordt elk jaar één op de
duizend IEEE-leden gegund. 

Bastiaans wordt geëerd voor zijn
bijdragen aan ‘Signal Processing
for Optical Signals and Systems’.
Hij is het vierde lid van SPS dat
deze eer te beurt valt, ondanks
dat hij naar eigen zeggen vooral
over optica heeft gepubliceerd.
“Ik heb relatief weinig publica-
ties in tijdschriften van IEEE,
maar dat heeft ze er gelukkig niet

van weerhouden om me tot
fellow te benoemen.” 
Behalve zijn uitverkiezing tot
IEEE-Fellow kreeg Bastiaans
afgelopen maand van diezelfde
organisatie ook de MGA Larry K.
Wilson Transnational Award
voor zijn vrijwillige werkzaam-
heden voor de sectie Benelux en
de regionale afdeling van IEEE
(Europa, Afrika en het Midden-
Oosten) en voor zijn inzet als
vicevoorzitter van de commissie
voor studentenactiviteiten. De
Wilson Award, één van de
belangrijkste onderscheidingen
voor vrijwilligers, gaat vergezeld
van duizend dollar en een
gedenkplaat. (TJ)/.

Veerman: “Als Plasterk wilde bezuinigen, had hij een ander moeten vragen”
Weg met het verschil tussen
hogeschool en universiteit?
Een brede bachelor voor alle
studenten? Cees Veerman,
voorzitter van de commissie die
het hoger-onderwijsstelsel
onderzoekt, sluit niets uit. 

Eind augustus trok onderwijs-
minister Ronald Plasterk aan de
bel. “Het huidige stelsel barst uit
zijn voegen”, zei hij in een toe-
spraak aan de Universiteit
Twente en hij fantaseerde al over
een “ander en breder stelsel”,
zoals dat in de Amerikaanse staat
Californië.
Nu is er een commissie die onder
leiding van Cees Veerman, oud-
minister van landbouw en oud-
collegevoorzitter van de univer-
siteit van Wageningen, het
hoger-onderwijsstelsel onder de
loep gaat nemen. SER-voorzitter
Alexander Rinnooy Kan, hoge-
schoolvoorzitter Ron Bormans
en oud-studentbestuurder Koen
Geven nemen plaats in die com-
missie, die werd aangevuld met
de buitenlanders Ellen Hazel-
korn, een Ierse adviseur voor de
OESO, en Robert Berdahl, oud-
voorzitter van de universiteit van
Berkeley en voorzitter van de
Amerikaanse universiteitenver-
eniging. 

Knelpunt
De Tweede Kamer reageerde in
eerste instantie sceptisch. De
VVD noemde het onderzoek “een
oplossing op zoek naar een
probleem” en ook voor het CDA
ging het allemaal wat snel.
“Plasterk heeft nog niet eens
helder uitgelegd wat het
knelpunt is”, zei Jan Jacob van
Dijk, die eerst wilde onderzoeken
wat er mis is met het huidige
stelsel.
Vorige week kwam de commissie
voor het eerst bijeen; in maart
moet het advies af zijn. “Het is nu
nog te vroeg om te zeggen wat er
uit zal komen”, zegt voorzitter
Veerman, “maar wat vast staat,  is
dat we enkele zorgwekkende
signalen zien. Het aantal nieuwe
studenten groeit snel, het ren-
dement is laag, en we halen te
weinig uit onze goede studenten.
Om die redenen is ons gevraagd
het Nederlandse stelsel tegen het

licht te houden.”
Het binaire onderscheid -tussen
hbo en wo- staat daarbij niet ter
discussie, beloofde Plasterk,
maar Veerman is minder stellig:
“Het is niet onze opdracht een
stelselwijziging teweeg te
brengen, maar we zitten niet vast
aan het binaire stelsel. De vraag
is: kan het huidige systeem het
aan of niet?”
Op basis van een vergelijking met
buitenlandse stelsels -waar gaat
het goed en kan dat ook bij ons?-
gaat de commissie op zoek naar
een alternatief. “Sommige lan-
den hebben één soort universiteit
met verschillende kwaliteiten,
andere diepen het binaire
verschil juist uit”, aldus
Veerman. “Ieder land heeft
natuurlijk een eigen cultuur en
geschiedenis, maar we kunnen
uit de ervaringen van andere
landen wel lessen trekken.” 
De commissie onderzoekt alle
mogelijkheden, zegt Veerman,

maar de minister heeft zijn
voorkeur al laten blijken. Hij ziet
wel wat in het ‘Californische
model’: één hoger-onderwijs-
stelsel, met verschillende soorten
instellingen: prestigieuze re-
search universities, zoals die van
Berkeley, maar ook laagdrempe-
lige community colleges, met
tweejarige opleidingen. Studen-
ten die aan de colleges goede
cijfers halen, kunnen alsnog
doorstromen naar een vierjarige
opleiding aan een state university
of een onderzoeksgerichte uni-
versiteit. Zoals president Obama,
merkte Plasterk op: “Hij deed een
gewoon regionaal college, bleek
een uitblinker en stroomde door
naar Columbia University.” 

Bredere instroom
Ook inhoudelijk lijkt Plasterk
gecharmeerd van het Ameri-
kaanse model. Ooit hekelde hij de
brede bacheloropleidingen, nu
denkt hij dat ze uitval kunnen

voorkomen: “Mensen moeten te
vroeg, op hun zeventiende, al
kiezen of ze natuurkundige of
historicus willen worden”, zei hij
in Enschede. “Het zou veel beter
zijn om een bredere instroom te
hebben.” 

Ideeën
Maar Veerman wil zich nergens
op vastpinnen. “We zijn niet
getrouwd met het Californische
model. Het zou onverstandig zijn
nu al andere mogelijkheden uit te
sluiten.” De commissie staat
zelfs open voor ideeën van stu-
denten, docenten, onderzoekers,
beleidsmakers en bestuurders:
wie een goed voorstel heeft, mag
het tot 1 januari insturen. 
Met bezuinigingen heeft het
onderzoek niets te maken, zegt
Veerman nog. “Daar bemoeien
we ons niet mee. Als Plasterk
wilde bezuinigen, had hij een
ander moeten vragen. Wij kijken
louter naar de inhoud: hoe

kunnen we de grote instroom en
uitval het hoofd bieden? Maar
vanzelfsprekend zijn daar finan-
ciële consequenties aan verbon-
den.” (HOP)/.

De commissie is benieuwd naar de
mening van studenten, docenten, onder-
zoekers, beleidsmakers en bestuurders
over de toekomst van het Nederlandse
hoger-onderwijsstelsel. Schriftelijke
bijdragen (maximaal twee A4) kunnen
tot 1 januari gestuurd worden naar het
volgende adres: 
Secretariaat Commissie toekomst-
bestendig hoger-onderwijsstelsel
p/a Ministerie van OCW
Directie Hoger Onderwijs en
Studiefinanciering / IPC 6800
t.a.v. de heer W.A. van Niekerk
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

FFoottoo::  BBeerrtt  JJaannsseenn

(Advertentie)
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Mysterie van het verdwenen 
Rechtsdraaiende yoghurt verteert

makkelijker dan linksdraaiende. Hoe is

dat mogelijk als het ene bakje yoghurt

gewoon het spiegelbeeld is van het

andere? Op zoek naar het antwoord

knutselde scheikundig ingenieur

Maarten Smulders in het lab met zelf-

gemaakte bouwstenen links- en

rechtsdraaiende moleculen in elkaar.

Hij promoveert vandaag, 

donderdag 10 december.

Het is niet iets waar veel mensen dage-
lijks bij stilstaan, maar er zijn twee
soorten wenteltrappen: sommige lopen
linksom omhoog, andere rechtsom. De
twee vormen elkaars spiegelbeeld en het
zal weinig mensen iets uitmaken met
welke draairichting ze van doen hebben.
Ons lichaam trekt zich echter wel iets aan
van de spiegelsymmetrie van moleculen.
Een dramatische illustratie hiervan is het
geneesmiddel Softenon, ooit voorge-
schreven als slaapmiddel en tegen och-
tendmisselijkheid als gevolg van een
zwangerschap. Met vreselijke gevolgen:
de zogeheten R-variant van het werkzame
molecuul thalidomide werkte prima,
maar het spiegelbeeldmolecuul ver-
stoorde de ontwikkeling van baby’s in de
baarmoeder en leidde tot de geboorte van
tienduizenden
kinderen met
ernstige mis-
vormingen. 
Die gevoelig-
heid van ons
lichaam voor
de draai-
richting van moleculen, de chiraliteit,
hangt samen met het feit dat veel essen-
tiële moleculen in de natuur, zoals eiwit-
ten en suikers, zelf een specifieke chira-
liteit bezitten. Waarom dat zo is, daar
breken wetenschappers zich nog altijd
het hoofd over. De natuurwetten vertonen

geen voorkeur
voor links- of
rechts-
draaiende
chirale mole-
culen; je moet
als chemicus
ook echt je
best doen
slechts één
van de twee
mogelijke
varianten van
een chiraal molecuul te maken: de reden
dat het met Softenon fout ging.
Zo’n vier miljard jaar geleden moeten in
de ‘oersoep’ de eerste organische mole-
culen zijn ontstaan, waaronder chirale
moleculen. Zoals gezegd voorspellen de

natuurwetten dat
van deze chirale
moleculen de helft
links- en de helft
rechtsdraaiend is
geweest en zien we
daarvan bij de
huidige biomole-

culen nog maar één variant terug. De
verhouding moet dus in onbalans zijn
geraakt, zegt Maarten Smulders (28).
“Hoe dat precies is gebeurd, weten we
niet, maar op de één of andere manier is
die onbalans in de tijd versterkt, totdat in
de natuur nog maar één variant over was.”

Zijn promotieonderzoek wijdde
Smulders aan de vraag hoe die natuur-
lijke voorkeur voor één moleculaire
variant is ontstaan. “Daarvoor moet je
leren hoe chirale moleculen precies
gevormd worden. Wij hebben een mooi
modelsysteem gemaakt om dat te kunnen
onderzoeken.” Als bouwstenen gebruikte
hij speciale moleculen, die hij beschrijft
als damschijven met drie zijarmen, die
opeengestapeld een wenteltrapvormig
complex vormen (zie afbeelding rechts).
“We hebben drie varianten gemaakt:
bouwstenen die een voorkeur hebben om
een linksdraaiende wenteltrap vormen,
bouwstenen die neigen naar een rechts-
draaiende trap en neutrale bouwstenen
die zelf geen voorkeursrichting hebben,
maar zich door de andere twee laten
beïnvloeden.”
Als je alleen ‘linksdraaiende’ bouwstenen

in oplossing brengt, organiseren die zich
spontaan in linksdraaiende, wenteltrap-
vormige structuren - hetzelfde geldt uiter-
aard voor de rechtsdraaiende bouw-
stenen, maar dan in spiegelbeeld. De
neutrale bouwstenen vormen evenveel
links- als rechtsdraaiende wenteltrapjes.
Voeg je echter een paar procent links-
draaiende bouwstenen toe aan een oplos-
sing met verder alleen de neutrale
variant, dan zie je alleen nog maar links-
draaiende wenteltrappen ontstaan, vertelt
Smulders. “Dat noemen we het sergeant-
soldaateffect. Een paar procent links-
draaiende bouwstenen is voldoende om
alle wenteltrappen in die draairichting te
dwingen.” 
Maar wat gebeurt er dan als je links- en
rechtsdraaiende bouwstenen bij elkaar
gooit? “Als je een kleine overmaat van één
van beide bouwstenen hebt, bijvoorbeeld

Foto: Bart van Overbeeke

Damschijven met drie

zijarmen vormen een

wenteltrap

De gebruiksaanwijzing moet de prullenbak in
Digitale technologieën rukken steeds
meer op in het leven van alledag. Een
derde van de potentiële gebruikers is
echter onvoldoende onderlegd om er
optimaal van te kunnen profiteren.
Martin Saerbeck voorspelt een toe-
komst waarin de omgang met techno-
logie veel makkelijker en natuurlijker
zal verlopen. Gebruiksaanwijzingen
kunnen dan de prullenmand in.
Saerbeck promoveert vandaag, donder-
dag 10 december, op het proefschrift
‘Software Architecture for Social Robots’. 

A*STAR, het Agency for Science,
Technology and Research in Singapore, is
per 1 januari aanstaande de nieuwe
werkgever van Martin Saerback, nu nog
in dienst bij de TU/e-faculteit Industrial
Design (ID) en Philips Research. Dit
prestigieuze instituut voor topresearch
kende Saerbeck dit jaar de Investigator
Award 2009 toe en gaat nu dankbaar
gebruik maken van zijn kennis op het
gebied van robotsystemen en artificiële
intelligentie. Saerbeck heeft met name
grote belangstelling voor de sociale robot.
“Voor mij is dat een robot waarmee je op
een natuurlijke manier kunt communi-
ceren door middel van spraak, gebaren en
emotionele expressie”, licht hij toe. 
Al tijdens zijn studie in het Duitse
Bielefeld realiseerde Saerbeck zich hoe

belangrijk natuurlijke communicatie met
robots is. Hij betrapte zich er soms op dat
hij zat te mopperen op een robot, in het
volledige besef dat dit
uiteraard niets uithaalt.
Hedendaagse robots
kunnen nog niet
reageren op dit soort
signalen, maar als het
aan Saerbeck ligt, gaat
dat in de toekomst wel gebeuren. Hij
kwam in 2005 naar Eindhoven, trad als
aio in dienst bij ID en deed tevens onder-
zoek bij Philips Research. De vruchtbare
Eindhovense periode wordt nu afgesloten
met een proefschrift waarin een systeem
wordt gepresenteerd dat ontwikkelaars en
ontwerpers moet ondersteunen bij het
maken van sociale robots.

Kennis van digitale technologieën is een
noodzakelijke voorwaarde om deel te
kunnen nemen aan onze digitale samen-
leving. “Digitale techniek faciliteert in
toenemende mate relaties tussen mensen
en biedt een enorm scala aan diensten”,
aldus Saerbeck. “De Europese Commissie
heeft vastgesteld dat dertig tot veertig
procent van de bevolking niet voldoende
in staat is om deel te kunnen nemen aan
onze informatiesamenleving. De toe-
nemende complexiteit en autonomie van
systemen maken de kloof tussen techniek

en deze mensen ook nog eens dieper.
Daarom zijn er nieuwe interactieve tech-
nologieën nodig om een makkelijke en

natuurlijke interactie
met de systemen te
bewerkstelligen.” 
Saerbeck ziet in dit
kader een steeds
grotere rol weggelegd
voor robots. In

Japanse en Amerikaanse huishoudens
rukken de stofzuigende robots al op,
vermomd als een schuifelende walkman.
Maar ook voor professionele doeleinden
worden steeds vaker robots ingezet.
Philips Research heeft een robot ontwik-
keld, de iCat, om de techniek van sociale
interactie te onderzoeken. De robotkat
heeft menselijke gelaatsuitdrukkingen en
kan bijvoorbeeld glimlachen. Als er iets
mis is, krijgt iCat opgewonden rode
oortjes. 
“Robots moeten veel gebruiksvriende-
lijker worden dan nu het geval is, hoewel
je natuurlijk geen
vriendjes met ze hoeft
te worden”, zegt
Saerbeck op besliste
toon. “Neem als
voorbeeld een mobiele
robot. Als de batterij
bijna leeg is, krijg je dat
meestal op een display te zien of gaat er

een waarschuwingslampje knipperen.
Maar wat je ook kunt doen, is de robot
steeds langzamer laten bewegen.
Daardoor krijg je de indruk dat hij moe
wordt en naar de thuisbasis wil rijden om
uit te rusten. Als gebruiker hoef je eigen-
lijk alleen maar te weten wat je ziet. Als
ontwerpers van complexe apparaten
moeten we op zoek naar de makkelijkste
manier om met complexiteit om te gaan.”
Saerbeck voorspelt dat er op termijn een
eind komt aan het bestaan van gedrukte
gebruiksaanwijzingen. “Dat kan een
robot veel beter. In de toekomst vraag je
een apparaat hoe het werkt en dan krijg je
gewoon antwoord. Het omgaan met appa-
raten wordt fundamenteel anders. We
staan aan het begin van een heel nieuw
begrip van technologie.”

Saerbeck presenteert in zijn studie een
afgerond proefontwerp dat bedoeld is om
ontwikkelaars en ontwerpers uit te rusten
met kennis, softwareapplicaties en een

ontwikkelings-
omgeving bij het
maken van
nieuwe toepas-
singen voor
sociale robots. In
het kader van zijn
promotieonder-

zoek voerde Saerbeck ook twee case-

‘Je hoeft natuurlijk

geen vriendjes met

robots te worden’

‘In de toekomst

vraag je een apparaat

hoe het werkt’
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OOmm  vviiooooll,,  ppiiaannoo  ooff  ggiittaaaarr  ttee  ssppeelleenn,,  hhooeeff  jjee
nniieett  ppeerr  ssee  vviinnggeerrss  ttee  hheebbbbeenn..  SSttuuddeenntt
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  JJoohhaannnneess  HHeellddeennss
oonnttwwiieerrpp  eeeenn  iinnssttrruummeenntt  ddaatt  rreeaaggeeeerrtt  oopp  ddee
aaaannrraakkiinngg  vvaann  lliicchhttbbuunnddeellss..  TTwweeee  ''mmuuzziikkaallee''
rroobboottss  ssppeelleenn  mmeeee  eenn  ddaaggeenn  hheett  ppuubblliieekk  uuiitt
ttoott  eeeenn  wweeddssttrriijjddjjee  mmuussiicceerreenn..  
““MMiijjnn  bbeeggeelleeiiddeerr  kkwwaamm  oopp  hheett  iiddeeee  ttooeenn  hhiijj
eeeennss  eeeenn  ddjj  mmuuzziieekk  zzaagg  mmaakkeenn  ddoooorr  lliicchhtt  aaaann
ttee  rraakkeenn””,,  vveerrtteelltt  HHeellddeennss..  ““MMiijjnn  ooppddrraacchhtt
wwaass  oomm  mmeett  rroobboottss  eeeenn  vveerrggeelliijjkkbbaarree  sshhooww  ttee
mmaakkeenn..””  DDee  mmaasstteerrssttuuddeenntt  ggiinngg  mmeett  hheett  iiddeeee
aaaann  ddee  ssllaagg  eenn  oonnttwwiieerrpp  eeeenn  iinntteerraaccttiieeff
mmuuzziieekkssppeell..  OOpp  eeeenn  ppooddiiuumm  ssttaaaann  ttwweeee
rroobboottss  ooppggeesstteelldd,,  eellkk  aaaann  ddee  uuiitteerrssttee  zziijjddee
vvaann  hheett  ppooddiiuumm..  TTuusssseenn  hheenn  iinn  sscchhiijjnneenn  aacchhtt
ggeekklleeuurrddee  llaammppeenn  vvaannuuiitt  ddee  vvllooeerr  oommhhoooogg..
DDiitt  zziijjnn  ddee  llaammppeenn  wwaaaarrmmeeee  ddee  mmeennsseelliijjkkee
ssppeelleerrss  mmuuzziieekk  kkuunnnneenn  mmaakkeenn..  IInn  ddee  llaammppeenn
zziitt  eeeenn  iinnffrraarrooooddzzeennddeerr  vveerrwweerrkktt..  ZZooddrraa  eeeenn
hhaanndd  ddee  iinnffrraarrooooddggoollvveenn  tteeggeennhhoouuddtt,,  wweeeerr--
kkaaaattsstt  hheett  lliicchhtt  tteeggeenn  eeeenn  sseennssoorr  iinn  ddee  llaammpp..
EEeenn  ccoommppuutteerrpprrooggrraammmmaa  zzeett  hheett  ssiiggnnaaaall  vvaann
ddee  sseennssoorr  oomm  iinn  ggeelluuiidd..  
““DDee  hhooeekk  wwaaaarroonnddeerr  ddee  lliicchhttggoollff  tteerruuggkkaaaattsstt,,
zzeeggtt  iieettss  oovveerr  ddee  aaffssttaanndd  vvaann  ddee  hhaanndd””,,  zzeeggtt
HHeellddeennss..  ““DDaaaarrvvaann  kkuunn  jjee  ggeebbrruuiikk  mmaakkeenn::  jjee
kkuunntt  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  ddee  ttoooonnhhooooggttee  aaaannppaasssseenn
mmeett  jjee  hhaanndd,,  ooff  hheett  vvoolluummee..””  DDee  rroobboottss
''bbeessppeelleenn''  hheett  lliicchhtt  oopp  ddeezzeellffddee  mmaanniieerr::  aaaann
ddee  vvooeett  vvaann  eellkkee  rroobboott  sscchhiijjnneenn  vviieerr  ggeekklleeuurr--
ddee  lliicchhtteenn  oommhhoooogg..  DDee  rroobboottss  hheebbbbeenn  eeeenn

bbeewweeeegglliijjkkee  rroommpp  mmeett  eeeenn  ggrriijjppaarrmm,,  ddiiee  ddoooorr
hheett  lliicchhtt  kkaann  zzwwaaaaiieenn..  
““EErr  bbeessttaaaann  aall  ssyysstteemmeenn  oomm  vviiaa  lliicchhtt  mmuuzziieekk
ttee  mmaakkeenn,,  mmaaaarr  ddaaaarrbbiijj  mmooeetteenn  ddee  ssppeelleerrss
vvaaaakk  eeeenn  ssppeecciiaallee  hhaannddsscchhooeenn  ggeebbrruuiikkeenn..
DDaatt  iiss  bbiijj  ddiitt  ssyysstteeeemm  nniieett  nnooddiigg..  OOookk  ddee  ccoomm--
bbiinnaattiiee  mmeett  rroobboottss  iiss  nniieeuuww..  JJee  zzoouu  eeeenn  rroobboott
kkuunnnneenn  llaatteenn  ddrruummmmeenn,,  tteerrwwiijjll  ddee  mmeennsseelliijjkkee
ddeeeellnneemmeerrss  ppiiaannoo  ssppeelleenn..””
DDiiee  ccoommbbiinnaattiiee  mmaaaakktt  ooookk  ddee  iinnttrroodduuccttiiee  vvaann
ssppeelleelleemmeenntteenn  mmooggeelliijjkk..  ZZoo  zzoouuddeenn  ddee  mmeenn--
sseelliijjkkee  ssppeelleerrss  hheett  ddeeuunnttjjee  vvaann  ddee  rroobboottss
kkuunnnneenn  nnaassppeelleenn  eenn  vviiccee  vveerrssaa..  OOookk  wweedd--
ssttrriijjddeenn  zziijjnn  mmooggeelliijjkk::  wwiiee  ddee  ddeeuunnttjjeess  hheett
bbeesstt  kkaann  iimmiitteerreenn,,  wwiinntt..  
EEeenn  vveerrssiimmppeellddee  ooppsstteelllliinngg  hhaadd  ttiijjddeennss  eeeenn
PPuubblliieekkssddaagg  vvaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  aall  ssuucccceess,,
zzeeggtt  HHeellddeennss..  ““KKiinnddeerreenn  eenn  vvoollwwaasssseenneenn
wwiillddeenn  eerrmmeeee  ssppeelleenn..  EErr  wwaass  eeeenn  mmeeiissjjee  ddaatt
hhaaaarr  vviinnggeerrss  nniieett  kkoonn  bbeewweeggeenn..  VVoooorr  hhaaaarr  iiss
hheett  ggeeeenn  pprroobblleeeemm  oomm  mmeett  ddiitt  ssyysstteeeemm  ppiiaannoo
ttee  ssppeelleenn..””
HHeett  pprrooggrraammmmeeeerrwweerrkk  iiss  bbiijjnnaa  kkllaaaarr,,  aalllleeeenn
ddee  ooppsstteelllliinngg  zzeellff  mmooeett  nnoogg  wwoorrddeenn  ggeebboouuwwdd..
DDee  mmuuzziieekkssttuukkkkeenn  vvoooorr  ddee  rroobboottss  sscchhrriijjfftt  ddee
ssttuuddeenntt  zzeellff..  ““IIkk  hhoouudd  vvaann  mmuuzziieekk  mmaakkeenn  eenn
hheebb  ooooiitt  nnoogg  hheett  ccoonnsseerrvvaattoorriiuumm  oovveerrwwooggeenn..
NNuu  kkaann  iikk  ttoocchh  iieettss  mmeett  mmuuzziieekk  ddooeenn..””  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Onderzoek in het kort

Nieuwe vogels door vetbol
HHeett  vvooeerreenn  vvaann  vvooggeellss  kkaann  ggrroottee  iinnvvllooeedd  hheebbbbeenn  oopp  hhuunn  eevvoolluuttiiee..  DDaatt  bbeewweerreenn  bbiioollooggeenn  vvaann
ddee  uunniivveerrssiitteeiitt  vvaann  FFrreeiibbuurrgg  ddeezzee  mmaaaanndd  iinn  CCuurrrreenntt  BBiioollooggyy..  DDee  DDuuiittsseerrss  bbeessttuuddeeeerrddeenn  hheett
ttrreekk--  eenn  vvoooorrttppllaannttiinnggssggeeddrraagg  vvaann  zzwwaarrttkkooppppeenn,,  zzaannggvvooggeellttjjeess  ddiiee  vvrrooeeggeerr  mmaassssaaaall  vvaannuuiitt
CCeennttrraaaall--EEuurrooppaa  nnaaaarr  SSppaannjjee  ttrrookkkkeenn  oomm  ddaaaarr  ttee  oovveerrwwiinntteerreenn..  SSiinnddss  ddee  jjaarreenn  zzeessttiigg  iiss  hheett
kklliimmaaaatt  iinn  EEuurrooppaa  mmiillddeerr  ggeewwoorrddeenn  eenn  zziijjnn  sstteeeeddss  mmeeeerr  mmeennsseenn  iinn  EEnnggeellaanndd  vvooggeellss  ggaaaann
bbiijjvvooeerreenn  iinn  ddee  wwiinntteerr..  HHiieerrddoooorr  vveerrkkiieesstt  iinnmmiiddddeellss  ttiieenn  pprroocceenntt  vvaann  ddee  zzwwaarrttkkooppppeenn  EEnnggee--
llaanndd  bboovveenn  hheett  vveeeell  vveerrddeerr  ggeelleeggeenn  SSppaannjjee  aallss  oovveerrwwiinntteerriinnggssggeebbiieedd..  TTeerruugg  iinn  hhuunn  bbrrooeedd--
ggeebbiieedd  vvoorrmmeenn  ddeezzee  vvooggeellss  ooookk  ppaaaarrttjjeess,,  ddoooorrddaatt  zziijj  eeeerrddeerr  tteerruugg  zziijjnn  ddaann  ddee  vvooggeellss  ddiiee  ddee
ttrraaddiittiioonneellee  llaannggee  rreeiiss  mmaakkeenn..  IInn  EEnnggeellaanndd  eetteenn  zzee  ggeeeenn  ffrruuiitt,,  zzooaallss  iinn  SSppaannjjee,,  mmaaaarr  kkrriijjggeenn
zzee  vvoooorrnnaammeelliijjkk  vveettbboolllleenn  eenn  zzaaddeenn  ggeevvooeerrdd..  IInn  aaaannppaassssiinngg  hhiieerroopp  hheebbbbeenn  ddee  oopp  EEnnggeellaanndd
ggeeoorriiëënntteeeerrddee  vvooggeellttjjeess  iinn  eeeenn  ppaaaarr  ddeecceennnniiaa  aall  eeeenn  dduuiiddeelliijjkk  dduunnnneerree  eenn  llaannggeerree  ssnnaavveell
oonnttwwiikkkkeelldd..  OOookk  hheebbbbeenn  zzee  rroonnddeerree  vvlleeuuggeellss  ddaann  ddee  zzwwaarrttkkooppppeenn  ddiiee  iinn  SSppaannjjee  oovveerrwwiinnttee--
rreenn..  VVoollggeennss  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  zziitttteenn  ddee  zzaannggvvooggeellttjjeess  hhiieerrmmeeee  iinn  ddee  eeeerrssttee  ffaassee  vvaann  eeeenn
pprroocceess  ddaatt  oopp  tteerrmmiijjnn  ttoott  ooppsspplliittssiinngg  iinn  ttwweeee  aappaarrttee  ssoooorrtteenn  zzaall  lleeiiddeenn..  ((TTJJ))

Deeltjesdetector vindt walvissen
EErr  zzwweemmmmeenn  vveeeell  mmeeeerr  ppoottvviisssseenn  rroonndd  iinn  ddee  MMiiddddeellllaannddssee  ZZeeee  ddaann  ggeeddaacchhtt..  DDaatt  iiss  ddee  vveerr--
rraasssseennddee  ccoonncclluussiiee  ddiiee  GGiioorrggiioo  RRiiccccoobbeennee  ttrreekktt  nnaa  jjaarreenn  vvaann  ggeelluuiiddssmmeettiinnggeenn  oopp  ddee  zzeeee--
bbooddeemm  vvoooorr  ddee  kkuusstt  vvaann  SSiicciilliiëë..  DDee  ddeeeellttjjeessffyyssiiccuuss  wwaass  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  eeeenn  mmeetthhooddee  oomm  oopp
aakkooeessttiisscchhee  wwiijjzzee  nneeuuttrriinnoo’’ss  ttee  ddeetteecctteerreenn;;  eelleemmeennttaaiirree  ddeeeellttjjeess  ddiiee  vvaannuuiitt  ddee  rruuiimmttee  ddoooorr
ddee  aaaarrddee  hheeeenn  sscchhiieetteenn  eenn  nnoottooiirr  llaassttiigg  zziijjnn  ttee  ddeetteecctteerreenn..  IInn  ddee  MMiiddddeellllaannddssee  ZZeeee  iiss  ddaaaarroomm
mmeeeettaappppaarraattuuuurr  ooppggeesstteelldd  oomm  ddee  lliicchhttfflliittssjjeess  mmeeee  oopp  ttee  vvaannggeenn  ddiiee  oonnttssttaaaann  aallss  nneeuuttrriinnoo’’ss
oopp  wwaatteerrmmoolleeccuulleenn  bboottsseenn..  IInn  pprriinncciippee  zzoouu  zzoo’’nn  bboottssiinngg  eecchhtteerr  ooookk  eeeenn  mmiinniieemmee  ggeelluuiiddssggoollff
mmooeetteenn  vveerroooorrzzaakkeenn..  DDiiee  vvoonndd  RRiiccccoobbeennee  nniieett,,wweell  wweemmeellddee  hheett  vvaann  ddee  kklliikkggeelluuiiddeenn
wwaaaarrmmeeee  ppoottvviisssseenn  zziicchh  oorriiëënntteerreenn  aallss  zzee  rriicchhttiinngg  ddee  zzeeeebbooddeemm  dduuiikkeenn..  EEnn  ddaatt  iinn  eeeenn  ggeebbiieedd
wwaaaarr  ddee  wwaallvviisssseenn  zzeellddzzaaaamm  zzoouuddeenn  zziijjnn..  DDaatt  bblliijjkktt  ggeeeennsszziinnss  hheett  ggeevvaall,,  vvoollggeennss  RRiiccccoobbeennee
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ddoooorrddaatt  mmeenn  zziicchh  aallttiijjdd  bbaasseeeerrddee  oopp  wwaaaarrnneemmiinnggeenn  nnaabbiijj  ddee  ooppppeerrvvllaakkttee..    ((TTJJ))

spiegelbeeld
zestig procent linksdraaiend, dan zie je
ook dat er alleen nog maar linksdraaiende
wenteltrappen worden gemaakt: de meer-
derheid regeert, noemen we dat.” 
Zowel het sergeant-soldaatmodel als het
inzicht dat de meer-
derheid van de bouw-
stenen de draai-
richting van de
wenteltrap bepaalt,
geeft iets prijs over hoe
we zijn beland in een
wereld met zo’n uitge-
sproken chirale asym-
metrie. In beide geval-
len is er sprake van
een kleine onbalans op het niveau van de
bouwstenen, met een grote impact op de
draairichting van de structuren die hier-
mee worden gevormd. Als nu de gevorm-
de moleculaire structuren ook nog een
effect zouden hebben op de productie van
hun eigen bouwstenen, via een nog
onbekend mechanisme, lijkt de cirkel
rond. Of niet? “Je zou inderdaad aan een
soort terugkoppelingsproces kunnen
denken, waarbij een linksdraaiend mole-
cuul ervoor zorgt dat er meer links-
draaiende bouwstenen worden aange-
maakt. Dat zou de ultieme verklaring
zijn. Maar daar durf ik me niet aan te
wagen; wij hebben ons beperkt tot het
mengen van de bouwstenen en kijken in
welke gevallen dat wenteltrappen op-
levert met een bepaalde draairichting.”

Smulders keek niet alleen naar de draai-
richting van de wenteltrapvormige struc-
turen, maar ook naar het groeiproces
waardoor deze structuren tot stand
komen. In de natuur komt zogeheten
coöperatieve groei veel voor; de aanwas
van een keten bouwstenen komt dan pas
echt op gang als er een beginnetje is van
drie of vier bouwstenen. Vaak hangt dat
samen met de vorm van het molecuul: bij
een wenteltrap komt de vierde ‘trede’
boven de eerste te liggen. “Die bouw-
stenen gaan dan een wisselwerking met
elkaar aan, waardoor het hele molecuul
stabieler wordt en dat stimuleert het
groeiproces.” 

Dat heeft tot gevolg dat je lange, functio-
nele structuren krijgt in plaats de vele
nutteloze korte ketens die je verwacht bij
willekeurige groei; in de natuur vindt dan
ook veel coöperatieve groei plaats. “Men

dacht altijd dat
dit in het lab
eigenlijk niet
voorkwam. Maar
als je, zoals wij
doen, de tempe-
ratuur van een
oplossing met
bouwstenen in
stapjes kunt
verlagen, en dan

bij elke temperatuur kijkt hoeveel bouw-
stenen al opgenomen zijn in een stape-
ling, dan blijkt dat ook synthetische
moleculen coöperatief groeigedrag
vertonen.” En dat komt goed uit, zegt
Smulders: “Dat maakt het voor ons
makkelijker om deze groei in het lab te
bestuderen.” (TJ)/.

De natuurwetten

vertonen geen voor-

keur voor links- of

rechtsdraaiend

Smulders bouwde
wenteltrapvormige
structuren met moleculen
die hij beschrijft als
damschijven met drie
zijarmen.

studies uit, waarbij de door hem ont-
wikkelde software is toegepast. Op de
Internationale School in Eindhoven is
een applicatie voor studiebegeleiding
getest. “Onderwijzen is in essentie een
sociale taak. We leren nu eenmaal beter
als er een leraar in de buurt is om, waar
nodig, te helpen. Deze casestudy heeft
veel praktische ervaring opgeleverd die
van pas zal komen bij het ontwerpen van
sociale robots. De kinderen bleken in
ieder geval positief te reageren op het
sociale gedrag van de robot”, aldus
Saerbeck.

Nu zijn Eindhovense dagen er bijna
opzitten, maakt Saerbeck zich vol ver-
wachting op voor zijn nieuwe baan in
Singapore. Jaren geleden begon hij met
vooruitziende blik al aan een studie
Chinees. “Een zeer uitdagende baan op
topniveau”, zegt hij. “Ik werk daar samen
met wetenschappers uit de hele wereld.
Steeds meer onderzoeksinstellingen
voeren hun investeringen op het gebied
van de sociale-interactietechnologie fors
op. Ik verwacht dat de resultaten uitein-
delijk ook in de alledaagse elektronica
terecht zullen komen.” (SP)/.

Foto: Bart van Overbeeke
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Aan het Massachusetts Institute of Technology is het al bijna dertig jaar een hit: de MIT

Mystery Hunt. Voor de TU/e moet 2009 het jaar worden waarin een succesvolle puzzel-

traditie van start gaat. Studenten en medewerkers kunnen individueel of in teamverband

aan de slag met de raadsels op deze pagina. Doel is om zo snel mogelijk een object te

vinden dat verstopt is op de TU/e-campus. 

De puzzel is volledig in het Engels. Degene die het object vindt, moet er zo snel mogelijk mee naar computer-
vereniging Stack, organisator van deze wedstrijd. Stack is gevestigd in de Hal, kamer 0.03. Als die ruimte

dicht is, fotografeer je dan met het object en mail die foto naar puzzlehunt@stack.nl. Breng het langs
zodra de ruimte weer open is.

Voor de winnaar ligt er een Sony Playstation 3 klaar, of een bedrag van 250 euro. Voor wie de
aanwijzingen en de verstopplek ook achterhaald heeft, maar er toch net heeft naast

gegrepen, is er ook wat te winnen. Mail je oplossingen met je naam naar hetzelfde
adres. De tweede prijs bestaat uit computeraccessoires ter waarde

van 150 euro (beschikbaar gesteld door ASML). De derde prijs
zijn breinkrakende puzzels ter waarde van 50 euro

(beschikbaar gesteld door Jolie-Spellen). Ook zijn vijf
speciale bedrijfsbezoeken aan ASML te winnen.

De wedstrijd start nú. Als maandag 14
december nog niemand het object

gevonden heeft, verschijnen op
www.tue.nl/cursor om 09.00 uur
extra aanwijzingen. Insturen van
mails kan tot vrijdag 18 decem-

ber, 18.00 uur.
Cursor-medewerkers,

Stack-bestuurders en
testpersonen zijn

uitgesloten
van mede-
dinging.

De jacht is geopend!
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Een grote brand. Een vliegtuigongeluk. Een watersnoodramp. Het komt altijd 

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

beroep gedaan op diverse overheidsdiensten. Nauwe samenwerking tussen 

brandweer, politie en GGD is van levensbelang. Seconden maken het verschil.

Hoe kan die samenwerking geoptimaliseerd worden en de veiligheid zo 

goed mogelijk gewaarborgd? Een team van auditors, IT-ers en consultants 

van Deloitte bracht dit complexe vraagstuk in kaart. Onderzocht de samen-

werking, de financiering, de bestuurlijke en de organisatorische invulling. 

Vervolgens kwam het met oplossingen voor de beheersing van de risico’s die 

samenhangen met de grote versnippering van de veiligheidsdiensten. 

Ook het talent en de ambitie om ingewikkelde kwesties op te lossen? 

Kom dan ‘ns met ons praten. Lees meer over deze en andere cases op

www.werkenbijdeloitte.nl/cases

Laat niemand je tegenhouden.

Ben jij de bedrijfskundige 
die straks zorgt dat het 
veiliger wordt in het land?

© 2009 Deloitte, Member of Deloitte Touche Tohmatsu
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WWhheenn  ttaakkeenn??
The picture was taken at the
Heuvel Gallery. We had gone for
a walk after a heavy dinner. 

WWhhaatt  ddoo  wwee  sseeee??
Sinterklaas’ assistant Zwarte
Piet, sitting on a shoe probably
tucking in a gift for a good kid. 
I see him everywhere - in stores,
streets, bars, live and as
dummies. Why, he even came
into our offices and sprayed
‘pepernoten’ on all of us. 

WWhhyy  tthhiiss  ppiiccttuurree??
Coming from a place where we
have summer all year round, the

biting cold winter and the early
setting sun in Eindhoven make
it rather depressing. But for the
past few weeks the Sinterklaas
spirit is just about everywhere.
The beautifully lit streets, the
songs, the traditions and the
merriment that comes along
with it, all of these sweep
everybody into a celebration
mode. I think the whole deal is
for kids mostly, but I enjoyed it
nevertheless. At some level we
will always be children.

TThhiiss  wweeeekk  ‘‘ss  pphhoottooggrraapphheerr::  VViijjaayyaallaakksshhmmii  SSrriiddhhaarr  ((2255))

ffrroomm  IInnddiiaa,,  aa  ppoosstt--MMaasstteerr  ssttuuddeenntt  ffrroomm  tthhee  SSttaann

AAcckkeerrmmaannss  IInnssttiittuuttee  iinn  DDeessiiggnn  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  ooff
IInnssttrruummeennttaattiioonn  ((DDTTII))..

In Poland there are lots of nice tidbits laid out on the table on Christmas Eve. Even
though Old Father Time has not yet progressed that far, Cursor was allowed to

sample the atmosphere with Agata Bartkowsa (25, a postgraduate student in the
User System Interaction program). “I love cooking and sharing this love of food

with people.”

******
Tonight it is Cursor’s turn. We are eating together with Agata and her close friend
Wojtek Kusmierek, who is visiting. An appetizer of vodka with apple juice sets the

tone. “This is the only real vodka. With bison grass. When you drink it with fresh apple
juice, it tastes like apple cake”, Agata laughs. Nice and sweet, according to Cursor.

Which also goes for the beetroot soup with cabbage and mushrooms. “According to
Polish tradition you pick them yourself in the woods. Then you allow them to dry

before using them in the Christmas dinner.” The main dish also includes mushrooms:
filled dough scallops (dumplings) served with baked bacon. “At Christmas we make

sweet as well as spicy dumplings.”

******
In October Agata came to Eindhoven and she has now found a place to live as well.

Agata is not homesick: “I like it in Eindhoven. People are friendly, they laugh a lot and
all speak English.” She does miss Polish cooking, though. So she has set about pre-
paring a Polish meal herself. Thus, she has made Polish cottage cheese. “This is a

typically Polish recipe. However, according to my landlord, who is of Indian descent, it
is just like Indian cheese. This time Agata bought the cheese to be used in the dessert:

crêpes with vanilla sugar and cottage cheese and crêpes with apple sauce. 

******
In addition to cooking and dining, Agata likes to travel. It is a passion which has taken

her through many countries, and which has resulted in her speaking no less than
seven languages. Who knows - it may soon be eight, once she has familiarized herself
with Dutch. She shares the love of traveling with her boyfriend; he has just departed

for Venezuela. Agata does not find the distance any problem: “Poland is a sixteen-hour
train trip. Venezuela is only a nine-hour flight away!” That’s why she will board a plane

for Chrismas.

TThhee  rreecciippee  mmaayy  bbee  ffoouunndd  oonn  wwwwww..ttuueemmeeeettiinnggppllaaccee..nnll..
WWoouulldd  yyoouu  lliikkee  uuss  ttoo  ssaavvoorr  yyoouurr  ccuulliinnaarryy  pprroowweessss??  MMaaiill  ttoo  eennggccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..

Food for thoughtEindhoven in the eye of
Chinese students

IInn  ccooooppeerraattiioonn  wwiitthh  tthhee  CCoonnffuucciiuuss  IInnssttiittuuttee  iinn  TThhee  HHaagguuee  tthhee  CChhiinneessee
ssttuuddeenntt  aassssoocciiaattiioonn  ((CCSSAA))  hheelldd  tthhee  NNiigghhtt  ooff  tthhee  CCoonnffuucciiuuss  IInnssttiittuuttee  oonn
FFrriiddaayy  DDeecceemmbbeerr  44..  AA  sshhooww  wwiitthh  ttrraaddiittiioonnaall  ddaannccee,,  ssiinnggiinngg,,  kkuunngg  ffuu,,
ppaaiinnttiinngg  aanndd  mmuussiicc,,  bbrroouugghhtt  bbyy  tthhee  FFoollkk  MMuussiicc  OOrrcchheessttrraa  ooff  JJiiaaoottoonngg
UUnniivveerrssiittyy  iinn  BBeeiijjiinngg  aanndd  ddaanncceerrss  ooff  tthhee  CCSSAA  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  
IItt  wwaass  aa  ssppeecciiaall  nniigghhtt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  pprrooggrraamm,,  bbuutt  aallssoo  bbeeccaauussee  tthhee
CChhiinneessee  ssttuuddeenntt  aassssoocciiaattiioonn  hhaadd  aaccccoommpplliisshheedd  aallll  ooff  tthhiiss  oonn  iittss  oowwnn  iinnii--
ttiiaattiivvee..  YYuuzzuunngg  LLiinn  ooff  tthhee  CCSSAA::  ““IInn  tthhee  ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  WWoorrlldd  EExxhhiibbiittiioonn  iinn
BBeeiijjiinngg  iinn  22001100  wwee  wwaanntteedd  ttoo  sshhooww  CChhiinneessee  ssttuuddeennttss  iinn  CChhiinnaa  hhooww  wwee  lliivvee
hheerree  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  FFoorr  tthhiiss  wwee  ccaammee  uupp  wwiitthh  tthhee  ttiittllee  ‘‘EEiinnddhhoovveenn  iinn  tthhee  EEyyee
ooff  CChhiinneessee  SSttuuddeennttss  aanndd  EEnnggiinneeeerrss’’..  BByy  mmeeaannss  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt  wwee  wwaanntt  ttoo
sshhooww  tthhee  mmeerrggiinngg  ooff  DDuuttcchh  aanndd  CChhiinneessee  ccuullttuurree  tthhrroouugghh  tthhee  eeyyeess  ooff
CChhiinneessee  ppeeooppllee  ssttuuddyyiinngg  aanndd  wwoorrkkiinngg  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  OOff  ccoouurrssee,,  tthhiiss  eevveenniinngg
ffiittss  iinn  vveerryy  aapppprroopprriiaatteellyy..””  
AA  ssppeecciiaall  nniigghhtt  ccaallllss  ffoorr  ddiittttoo  gguueessttss..  VViissuuaall  aarrttiisstt  aanndd  aarrcchhiitteecctt  JJoohhnn
KKöörrmmeelliinngg,,  wwhhoo  ddeessiiggnneedd  tthhee  DDuuttcchh  ppaavviilliioonn  ffoorr  BBeeiijjiinngg  22001100,,  wwaass  pprree--
sseenntteedd  wwiitthh  aa  CChhiinneessee  fflluuttee..  EEiinnddhhoovveenn’’ss  aallddeerrmmaann  MMiitttteennddoorrff  wwaass  pprreesseenntt,,
aass  wwaass  PPiinngg  LLuuoo,,  SSeeccrreettaarryy  ffoorr  eedduuccaattiioonn  ooff  tthhee  CChhiinneessee  eemmbbaassssyy,,  aanndd  RRoobb
tteerr  SStteeeeggee,,  hheeaadd  ooff  tthhee  sseeccttoorr  AArrtt  &&  CCuullttuurree  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  TTeerr  SStteeeeggee::  ““TThhee
eenneerrggyy  wwiitthh  wwhhiicchh  tthhiiss  nniigghhtt  iiss  ssuuffffuusseedd,,  iiss  eexxttrraaoorrddiinnaarryy..  SSttuuddeennttss  wwhhoo
aarree  aabbllee  ttoo  ccoonnvveerrtt  tthheeiirr  ccoommmmiittmmeenntt  iinnttoo  aa  pprroojjeecctt  lliikkee  tthhiiss  ddeesseerrvvee  oouurr
rreessppeecctt..””  ((RRSS))

The first digital work of art that
TU/e has acquired during its
existence was presented in the
Hoofdgebouw on Thursday
afternoon December 3. It is the
video production entitled
‘Eindhoven’ by the Polish/
Swedish artist Mateusz
Herczka. Over the next couple
of months the film will be shown
every day during office hours
at Beeldbank, the projection
screen next to the ATM in the
hall of the Hoofdgebouw. 

Herczka, who attended the
presentation, received four
thousand euros for his produc-
tion, which was established
exactly one year ago. Then the
artist charted Eindhoven, invited
thereto by MAD Emergent Art
Centre, which organizes Image
Radio Festival every year. The
artist toured the city on foot with
a stabilized camera and filmed
buildings, people, streets and
houses. “I did not know Eind-
hoven, so I just followed my nose.
In a way, the city guided me. Still,
it is not just a matter of coin-
cidence. I do know precisely what
I want and what I get when I am
filming.”
He captured the images with a 
so-called ‘slit scan’. This is a
technique whereby images are
built up with delayed shutter
times. As a result you get a
striking time difference between
the beginning and the end point

of the image. It is an application
that is sometimes used in photo-
graphy, but whereas an ordinary
photo has two dimensions 
-height and width-, the slit scan
has only one spatial dimension,
which is height. The other
dimension, time, becomes
visible because it is rearranged
according to a spatial dimension.
A digital slit scan may be
compared to a photo with just one
row of pixels. Pictures are recor-
ded in rapid succession and the
rows of pixels are placed next to
each other until an image is
formed. In practice this results in
wavy, undulating city images that
are compressed or elongated.
The alienating effect is some-

what comparable to the convex
and concave distorting mirrors in
amusement parks.

In the artist’s opinion, recog-
nition is an important aspect of
‘Eindhoven’. City dwellers see
their own living environment
again from an entirely different
angle. Places that people walk by
unthinkingly every day suddenly
acquire significance. New infor-
mation is presented, a different
perception is offered. According
to Herczka, reactions from spec-
tators demonstrate that the film
is also interesting to see for out-
siders. “You get a totally different
sensation of time. It has a medi-
tative effect.” (FvO)/.

Photo: Rien Meulman

TU/e presents first
digital work of art

Mateusz Herczka (on the left) talking to ir. Harry Roumen, secretary of TU/e. 
Photo: Bart van Overbeeke.

Photo: Bert Jansen
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make 
innovation 
work
...bij SURFnet

Wij bieden

Wij zoeken

afwisselende en uitdagende functies in een informele en collegiale omgeving met een hoog 
ambitieniveau. Natuurlijk kun je rekenen op een marktconform salaris, uitgebreide opleidings-
mogelijkheden en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 36 vakantiedagen en 
een OV-jaarkaart 1e klas). Het kantoor van SURFnet bevindt zich in het centrum van Utrecht, 
nabij het centraal station. 

Schriftelijke reacties – onder vermelding van Jong Talent - kun je sturen naar SURFnet bv, t.a.v. 

Personeelszaken, Postbus 19035, 3501 DA Utrecht, of via e-mail naar personeelszaken@surfnet.nl

SURFnet. We make innovation work

Ben jij aan het afstuderen of ben je een starter? 
SURFnet wil investeren in veelbelovende jonge 
ICT-professionals. Met ons Jong Talent Program-
ma maak jij een goede start met je carrière! 

Met ons Jong Talent programma werk je twee 
jaar lang op verschillende afdelingen aan diverse 
projecten. Je doet werkervaring op, voert 
complexe opdrachten of projecten uit en volgt 
een opleidings- en begeleidingstraject. Zo maak 
je kennis met de praktijk en werk je intensief aan 
je persoonlijke ontwikkeling.

SURFnet behoort al meer dan 20 jaar tot de grootste autoriteiten in de wereld op het gebied van 
internetcommunicatie. Deze positie als internetpionier kan alleen worden gehandhaafd met een 
groep professionals die ICT-innovatie op het hoogste niveau nastreven. 

Over SURFnet
SURFnet ontwikkelt en exploiteert inno-
vatieve diensten voor het hoger onderwijs 
en onderzoek. Focusgebieden zijn de 
netwerkinfrastructuur, authenticatie- en 
autorisatie diensten, en multimediale 
diensten om online samenwerking te 
bevorderen. Daarnaast is beveiliging 
voor al deze diensten een noodzakelijke 
randvoorwaarde. Ongeveer één mijoen 
gebruikers in het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek maken 
dagelijks gebruik van deze diensten.

SURFnet is een informele organisatie met 
70 mensen en maakt deel uit van SURF, 
waarin universiteiten, hogescholen en 
onderzoeksinstellingen samenwerken aan 
grensverleggende ICT-innovaties. 

Meer informatie: www.surfnet.nl/vacatures

jonge mensen met talent! Starters met een 
afgeronde hbo/universitaire studie die 
bevlogen zijn om met andere ICT-
professionals aan boeiende technisch 
georiënteerde projecten te werken.  

SURFnet zoekt Jong Talenten

Vind dé ideale overstap

Zoek je een opleiding met volop aandacht 

voor de toepassing in de praktijk?

Kom dan praten en verbaas je over 

de mogelijkheden binnen onze 

hbo-opleidingen.

   (biologie, scheikunde, technologie) 

Stap over naar het hbo!

www.fontys.nl/overstap



Toen ze een paar maanden bezig waren
aan hun afstudeerproject (eerder beschre-
ven in Sluitstuk in Cursor 34 van dit jaar),
in maart 2008, drong het tot ze door dat
er misschien toch een stel ondernemers
in ze school. Vos: “Ik weet het nog goed,
het was 31 maart, de verjaardag van mijn
vriendin. ’s Ochtends hoorden we dat er
die avond op Strijp-S een bijeenkomst
was waarop mensen met onder anderen
minister Cramer, een Eindhovense wet-
houder en de gedeputeerde van de provin-
cie konden speed-daten om hun ideeën
over duurzaamheid te uiten. Toen hebben
we ’s middags nog even snel een poster
gemaakt en ’s avonds bleek dat we drie
minuten met de
minister mochten
praten. Dat zijn er
uiteindelijk iets
meer geworden,
omdat ze heel geïnteresseerd was in onze
plannen. Aan het eind van de avond werd
ons idee tot beste verkozen.”
Na die avond viel het kwartje bij de Bouw-
kundestudenten. Vanaf dat moment zijn
ze ook anders naar het project gaan
kijken, vertelt Vos: “We hebben alles wat
grondiger aangepakt dan wanneer we niet
van plan waren geweest om na het afstu-
deren verder te gaan met SlimRenoveren.
Daardoor hebben we uiteindelijk ander-
half jaar gedaan over de afstudeer-
opdracht. Er kwam ook heel veel op ons
af. We zijn direct aan de slag gegaan met
het opbouwen van een netwerk, hebben
veel gesproken met onze drie afstudeer-
begeleiders, Jos Lichtenberg, Faas Moonen
en Michiel Ham, maar ook met diverse
woningcorporaties en we zijn zelfs naar
Den Haag geweest om met mensen van
het ministerie van VROM te overleggen.
Steeds om onze plannen te toetsen en
eventueel bij te stellen.” Ook volgden de
aspirant-ondernemers het certificaat-
programma Technology Entrepreneur-
ship aan de TU/e-faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences.
Een gezamenlijk afstudeerproject komt
niet zo vaak voor bij Bouwkunde, maar
het pakte zo goed uit, dat De Bruijn en
Vos besloten zakenpartners te worden.
De Bruijn:  “We vullen elkaar qua karak-

ter heel goed aan. We willen allebei het-
zelfde bereiken, namelijk slimmer en
efficiënter bouwen, maar benaderen de
dingen op een heel andere manier. Sean
heeft altijd wilde ideeën en wil zo snel
mogelijk vooruit, terwijl ik geneigd ben
eerst te analyseren en alles rustig op een
rij te zetten. Uiteindelijk komen we altijd
wel op hetzelfde punt uit. We hebben
eigenlijk nooit onenigheid.”
Eén van hun begeleiders, prof.dr.ir. Jos
Lichtenberg, is de geestelijk vader van het
concept Slimbouwen: een milieuvrien-
delijk industrieel bouwconcept waarvan
SlimRenove-ren de vertaling is naar een

concreet
renovatie-
product. Een
andere bege-
leider, dr.ir.

Faas Moonen, is een expert op het gebied
van bouwindustrialisatie (waarbij zoveel
mogelijk bouwdelen al fabrieksmatig in
elkaar worden gezet; passend bij de filo-
sofie van SlimRenoveren). Moonen is ook
nauw betrokken bij B-Invented, een
TU/e-startup van vrienden van Vos en De
Bruijn, dat geprefabriceerde funderingen
ontwikkelt. Vos: “Met de jongens van 
B-Invented hebben we ook veel contact.
Zij lopen bijna een jaar voor op ons, dus
we kunnen veel van ze leren.“
Hoewel het concept SlimRenoveren -ook
in de ogen van anderen- veel potentie lijkt
te hebben, is het op de markt brengen
niet van vandaag op morgen geregeld. De

Bruijn en Vos zijn dan ook een toplening
aangegaan bij het TU/e Innovation Lab
om dit eerste jaar in hun levensondehoud
te kunnen voorzien. Vos: “Dat moet je
zien als een soort vervanging van onze
lening bij de IB-Groep, meer niet. Maar
we maken ook nog maar weinig kosten;
aan een laptop en een printer hebben we
genoeg. En ons kantoor is voorlopig de
studeerkamer bij mij thuis. We zijn
momenteel ook nog bijna vaker onderweg
naar symposia en bijeenkomsten dan dat
we in Eindhoven zijn.” Daarnaast
brengen ze ook nog tijd door in het Pavil-
joen, in de afstudeerkamer van Techni-
sche Bedrijfskundestudent Ralph Ewalds,
die zich in januari aansloot bij Slim-
Renoveren en zijn afstudeerproject rond
dit project heeft vormgegeven.
Sinds ze afgelopen zomer met een negen
afstudeerden, hebben Vos en De Bruijn
dus vooral met veel mensen gesproken.
Binnenkort moet er namelijk een nieuw
businessplan op tafel liggen. De afge-
lopen maand hebben de drie onder-
nemers hierover een week lang
gebrainstormd.
Niet op de hei,
maar gewoon op
de TU/e-campus;
het geld stroomt
namelijk nog niet binnen, al verdienen de
jonge ondernemers wel wat met kleine
projecten, zoals het geven van lezingen
voor bedrijven. Ook werden ze al in de
arm genomen door een groep verontruste

burgers die te horen hadden gekregen dat
hun huizen tegen de vlakte zouden gaan.
De Bruijn: “Wij hebben toen geprobeerd
de woningcorporatie ervan te overtuigen
dat ze niet moeten slopen, maar dat reno-
vatie een betere oplossing is. Het is name-
lijk veel duurzamer dan slopen. Je kunt
wel nieuwe, duurzame woningen bou-
wen, maar door de sloop van oude wonin-
gen creëer je een enorme berg afval. Dat
wordt vaak niet in de berekeningen mee-
genomen, terwijl dat wel zou moeten als
je een eerlijke vergelijking wilt maken.” 
Energieneutrale woningen, klimaat-
neutraal bouwen; je wordt tegenwoordig
doodgegooid met die modieuze termen
uit de duurzaamheidsbeweging. Maar
niet alles kan zomaar op de schop. Als we
in Nederland het volledige woningbestand
duurzaam willen maken, is slopen en
nieuw bouwen simpelweg geen optie,
vindt De Bruijn: “Als we in dit tempo
doorgaan, duurt het meer dan een eeuw
voordat het volledige woningbestand is
vernieuwd.” Er is dus grote behoefte aan
een methode waarmee je de bestaande,

vaak slecht
geïsoleerde
woningen
kunt ‘up-
graden’

zodat ze weer enkele decennia mee-
kunnen. Ook de overheid helpt een
handje om de vraag naar renovatietech-
nieken te verhogen: zo mag je binnenkort
meer huur vragen voor een goed geïso-
leerde woning en is het btw-tarief voor
isolatie verlaagd. Vos: “Aannemers rich-
ten zich nu al massaal op renovatiestrate-
gieën. En wij hebben voor hen een heel
interessante strategie in huis.” 
De jonge ondernemers zien de toekomst
van SlimRenoveren dus zonnig in. De
Bruijn: “De bouw staat bekend als een
heel conservatieve sector, maar er vindt
echt wel innovatie plaats. Wij willen de
sector een stap verder helpen.” 
Wie zich straks directeur mag noemen,
weten ze echter nog niet. “Vooralsnog
staat op onze visitekaartjes ‘initiatief-
nemer’. Dat past het best bij onze
functie.”/.
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Van afstudeerproject 
naar eigen bedrijf

Schilrenovatie
HHeett  hhooooffddpprroodduucctt  vvaann  SSlliimmRReennoovveerreenn  iiss  ddee
zzooggeehheetteenn  sscchhiillrreennoovvaattiiee::  eeeenn  rreennoovvaattiiee--
tteecchhnniieekk  wwaaaarrbbiijj  bbeewwoonneerrss  mmaaxxiimmaaaall  ttwweeee
ddaaggeenn  oovveerrllaasstt  oonnddeerrvviinnddeenn..  DDee  bbuuiitteennssttee
sscchhiill  vvaann  ddee  wwoonniinngg  wwoorrddtt  bbiijj  ddee  sscchhiillrreennoo--
vvaattiiee  vveerrvvaannggeenn  ddoooorr  ggeepprreeffaabbrriicceeeerrddee,,
ggooeedd  iissoolleerreennddee  mmoodduulleess,,  wwaaaarrmmeeee  zzoowweell
ddee  uuiittssttrraalliinngg  aallss  ddee  iissoollaattiieewwaaaarrddee  vvaann  ddee
wwoonniinngg  aaaann  ddee  eeiisseenn  vvaann  ddee  mmooddeerrnnee  ttiijjdd
wwoorrddtt  aaaannggeeppaasstt..  DDaaaarrnnaaaasstt  bbiieeddtt  ddeezzee
tteecchhnniieekk  ddee  mmooggeelliijjkkhheeiidd  oomm  eexxttrraa  wwoooonn--
rruuiimmttee  ttee  ccrreeëërreenn  ddoooorr  mmiiddddeell  vvaann  --eevveenneeeennss

ggeepprreeffaabbrriicceeeerrddee--  uuiittbbrreeiiddiinnggssmmoodduulleess..
DDoooorrddaatt  hheett  mmeeeessttee  wweerrkk  aall  iinn  ddee  ffaabbrriieekk
ppllaaaattssvviinnddtt,,  wwoorrddtt  vveeeell  ttiijjddwwiinnsstt  ggeebbooeekktt  eenn
wwoorrddtt  eeeenn  hhooggeerree  kkwwaalliitteeiitt  bbeerreeiikktt,,  zzoo
ccllaaiimmeenn  ddee  bbeeddeennkkeerrss..  BBoovveennddiieenn  hhooeevveenn
nniieett  vvoooorrttdduurreenndd  aalllleerrlleeii  eexxppeerrttss  aaaannwweezziigg
ttee  zziijjnn  oopp  ddee  bboouuwwllooccaattiiee..  

DDee  SSlliimmRReennoovveerreenn  SScchhiillrreennoovvaattiiee  iiss  ddoooorr
DDoorriiss  ddee  BBrruuiijjnn  eenn  SSeeaann  VVooss  oonnttwwiikkkkeelldd  iinn
hheett  kkaaddeerr  vvaann  hhuunn  aaffssttuuddeeeerrooppddrraacchhtt  vvoooorr
hhuunn  ssttuuddiiee  BBoouuwwkkuunnddee  aaaann  ddee  TTUU//ee..  

SlimRenoveren/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke

Geen van beiden had gedacht

ooit zelf een bedrijfje op te

richten: hard werken en veel

onzekerheid, dat sprak ze

niet aan. Toch is het ervan

gekomen. Sterker nog: op de

dag dat ze samen afstu-

deerden, zaten ir. Doris de

Bruijn en ir. Sean Vos al bij de

Kamer van Koophandel om

hun TU/e-spinoff

SlimRenoveren in te

schrijven. “Het blijkt

ontzettend leuk; het geeft je

heel veel energie.” 

Hoe doe je dat, vanuit je

afstuderen met een studie-

genoot een bedrijfje

opstarten? 

‘We mochten drie minuten

met de minister praten’

‘Renoveren is veel

duurzamer dan slopen’
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Dienst Interne Zaken
Avondmaaltijden Auditorium
week 51
MMaaaannddaagg::
Paella
Boeuff Stroganoff, aardappelschijfjes,
rauwkost
Kipfilet ‘Toscane’, aardappelen met
peterselie, courgetten-tomatenmix

DDiinnssddaagg::
Spareribs, twee sauzen, friet
Kip krokant, aardappelkroketten, groente
macedoine
Visschotel ‘Neptunes’, Pommes
Duchesse, peultjes

WWooeennssddaagg::
Pastaschotel ‘Espanol’
Hutspot met hachee
Rundvlees ‘Taiwan’, Djuvec-rijst, 
China-mix

DDoonnddeerrddaagg::
Aardappelroerbak met mini gehaktschijf-
jes
Koolvis ‘Mediterraan’, aardappelpuree,
sperziebonen
Kalkoenrollade in gevogeltesaus, steak-
house frites, luxe gemengde salade

VVrriijjddaagg::
Geen avondopenstelling

Centraal Stembureau
Uitslag verkiezingen TU/e 
De bekendmaking van de voorlopige uit-

slag van de Verkiezingen TU/e 2009 
-door het Centraal Stembureau- vindt
plaats op donderdag 10 december vanaf
16.00 uur in de Dorgelozaal (Traverse).
De uitslag zal vervolgens zo spoedig
mogelijk gepubliceerd worden op de
betreffende webpagina’s. 
Zie www.tue.nl/verkiezingen.

Central Electoral
Committee
Results Elections TU/e
The announcement of the provisional
results of the TU/e Elections of 2009 
-by the Central Electoral Committee- will
take place at 4.00 pm in the Dorgelozaal
(Traverse building) on 10 December. 
For further information and results:
www.tue.nl/elections.

Promoties
Ir. S.S. van Bavel-Chevtchenko verdedigt
op maandag 14 december haar proef-
schrift en stellingen tegen de bedenkin-
gen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘3D Morphology of Photoactive
Layers of Polymer Solar Cells’. Bavel-
Chevtchenko promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr. G. de With.

Ir. V. Holten verdedigt op maandag 14
december 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 ‘Water nucleation -
Wave tube experiments and theoretical
considerations’. Holten promoveert aan
de faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. M.E.H. van
Dongen en prof.dr.ir. A. Hirschberg.

I. Corro Ramos MSc verdedigt op dins-
dag 15 december zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Statistical
Procedures for Certification of Software
Systems’. Corro Ramos promoveert aan
de faculteit Wiskunde & Informatica. De
promotoren zijn prof.dr. K.M. van Hee
en prof.dr. R.W. van der Hofstad.

G. Nagappan MBA verdedigt op woens-
dag 16 december zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 10.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Managing the
uncertainty aspect of reliability in an
iterative product development process’.
Nagappan promoveert aan de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotoren zijn prof.dr.ir.
A.C. Brombacher en prof.dr. Y.S. Wong.

Ir. J. Foolen verdedigt op woensdag 16
december 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 ‘How Periosteum is
Involved in Long Bone Growth’. Foolen

promoveert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotoren zijn
prof.dr.ir. K. Ito en prof.dr.ir. H.W.J.
Huiskes.

F. Fahrni MSc verdedigt op donderdag 17
december 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 ‘Magnetic polymer
actuators for microfluidics’. Fahrni pro-
moveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr.ir. M.W.J. Prins en prof.dr.ir.
J.M.J. den Toonder.

Ir. M.J.F. Warnier verdedigt op donder-
dag 17 december zijn proefschrift en stel-
lingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Taylor flow hydro-
dynamics in gas-liquid-solid micro reac-
tors’. Warnier promoveert aan de facul-
teit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr.ir. J.C. Schouten.

IBO-Nederland
Beleef cultuur, bouw mee
Culturele uitwisseling, samenwerking
met lokale bevolking en een unieke erva-
ring tegen lage kosten? IBO-Nederland
organiseert vrijwilligersprojecten in ver-
schillende landen. Meer weten? Kijk dan
op www.ibo-nederland.org of bezoek één
van onze inloopmiddagen (op 6 maart in

Utrecht, op 12 maart in Nijmegen of op
10 april in Zwolle).

Beleidsmedewerker Faculteitsbestuur
(V36.319), faculteit Electrical Engineering
(0,7 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 cao Nederlandse uni-
versiteiten bijlage 1 (3195 t/m 4374 euro).

Two PhD positions in the field of socially
assistive robots (V39.489), HTI,
Industrial Engineering & Innovation
Sciences (2,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2042 t/m 2612 euro).

Secretaresse (intern) (V39.490), faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences (0,6 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 6 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.750 t/m 2.433 euro).

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

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..  

‘ Wie sponsort 
mijn hart?’

Giro 5514
t.n.v.Jump in Den Haag
www.heartjump.nl
info@heartjump.nl

Jump, het jeugdfonds van de
Nederlandse Hartstichting, zet
zich in voor de hart gezondheid
van kinderen en jongeren.

(Advertenties)
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Bambie en de crime passionnel
Een plas bloed op de grond, een
mes in iemands zij, een gebro-
ken bord: het decor van een
moord. En niet zomaar eentje,
maar van een crime passionnel,
moord na een bedrogen liefde.
Het liefdesdelict staat centraal
in de nieuwste ‘Bambie’ van de
gelijknamige mimetheater-
groep, te zien in Plaza Futura.

De plas bloed blijkt van plastic,
zorgvuldig op het Perzische
tapijt gelegd door Bambie-acteur
Jochem Stavenuiter. Dan springt
hij in een kolderieke actie tegen
de kast aan, botst op een stoel,
valt over het bed heen en belandt
met zijn hoofd in de rode vlek.
Die is dus dood. Paul van der
Laan is de wraakzuchtige van de
twee. Hij vindt een glaasje
whisky, een schaamhaar in het
bed, een achtergelaten petje,

alles zorgvuldig geënsceneerd
door Stavenuiter. Van der Laan
wordt rood van woede, onmacht

en verdriet: iemand moet boeten
en dood.
‘Het normale wordt absurd bij

Bambie’, zo omschreef dagblad
NRC de theatergroep. Van der
Laan en Stavenuiter, de acteurs
en oprichters, houden ervan om
de grens tussen het reële en het
surreële te overschrijden, vaak
zonder dat je het in de gaten
hebt. Een keuken kan een ont-
dekkingsreis in de Himalaya
worden, een huiskamer een
jungle in Afrika. Impulsen en
driften, dromen en frustraties
worden extreem uitvergroot tot
de figuren op het toneel er bijna
onder bezwijken. 
Bambie ontving diverse malen
de VSCD-Mimeprijs en werd
ook internationaal bekroond. 
Gefascineerd door politiefoto’s
van liefdesdelicten uit de jaren
twintig en dertig en door crimi-
nologische theorieën uit het
begin van de vorige eeuw, ver-
plaatst Bambie in ‘Bambie 14’ de

moorden naar een boeren-
woning. Daarin spelen zij zelf de
rollen van de moordenaar én
slachtoffer. Eerder stortte het
tweetal zich op de (stomme)
film, nadat ze eerder onder meer
de wetenschap, met name de
biologie, en de Franse cultuur op
de hak namen. Nu is de crime
passionnel aan de beurt, waar-
voor ze een paar jaar geleden,
voor ‘Bambie 11’, al een poging
deden. Toen kwamen ze er niet
uit, nu wel. En hóe, als je diverse
recensenten mag geloven.
(GV)/.
Bambie met ‘Bambie 14’ is op woensdag
16 en donderdag 17 december vanaf
20.30 uur te zien in theater Plaza Futura
aan de Leenderweg. Zie  www.
plazafutura.nl en www.bambie.org.

Bingo, Gewürztraminer en nog veel meer
Plaza Futura wordt vrijdag 11 en
zaterdag 12 december bezet
door CargoCult. Theatergroep
Cargo verzorgt een avondpro-
gramma met toneel, livemuziek
van Marlon Penn tijdens het
eten en een bingoavond in
Cargo-stijl. Want toen het
Eindhovense theater vroeg wat
Cargo op een vrije avond het
liefst doet, was het antwoord:
bingo! Het publiek maakt
daarbij kans op oerdegelijke
huis-, tuin- en keukenappara-
tuur.  

Acteur, schrijver en regisseur
Marcel Osterop en actrice
Constance Kruis zaten bij elkaar
in de klas op de Amsterdamse
Toneelschool. Na de lessen was
er veel ruimte om zelf dingen te
maken en vonden ze elkaar in de
door Osterop geschreven tekst
‘Een soort van mooi’ - dat wilden
ze samen spelen. Via allerlei
omwegen kwam het tweetal bij
Het Zuidelijk Toneel terecht,
waarna ze met hun eigen
teksten op tournee gingen. In
januari van dit jaar richtten ze
samen met Bregtje Radstake
Toneelgroep Cargo op, onder-
steund door Het Zuidelijk

Toneel. Het handelsmerk van
Cargo is acteurstoneel, toneel
dat drijft op de kracht van de
acteurs. 
Zelf spelen ze in Plaza Futura
het stuk ‘Gewürztraminer’ over
de vriendinnen Heike en
Constance. In een uur tijd
passeert de nodige relatie-
ellende de revue, want een ont-
redderde Heike bezoekt
Constance. Ze heeft het hele-
maal gehad met haar vriend,
maar in plaats van een luiste-
rend oor geeft Constance alleen
maar veel goede raad en de
nodige analyses. De vriendin-
nenavond valt helemaal in dui-
gen als twee mannen de boel
komen verstoren. Tot schuim-
bekkens toe worden in pittige
dialogen de grenzen van de
liefde opgezocht in deze heerlijk
wrange klucht. 

Monoloog
Voor dit weekend heeft Cargo
ook Laura van Dolron uitgeno-
digd, die haar eigen stuk 'Laura
& Lars' speelt. In een snelle
montagevoorstelling zet zij haar
publiek voortdurend op het ver-
keerde been in deze monoloog.
In 2007 schreef Osterop een

tekst voor de jonge Toneelgroep
Rauwster, ‘Mezelf in elf stuk-
ken’, over twee mensen die in
een hermetisch gesloten relatie

zitten. Rauwster brengt het stuk
tijdens deze twee avonden
nogmaals op de planken.
(GV)/.

TijdTijdssbeelbeeld en cd en chhaoaoss rrond ond WWoodoodssttocockk
‘‘GGaaaatt  uu  ttoocchh  wweegg!!’’  ZZoo  jjaaaaggtt  eeeenn  oouuddeerree
vvrroouuww  eeeenn  kkllaanntt  wweegg  aallss  ddiiee  kkoommtt  kkllaaggeenn
oommddaatt  hhiijj  eeeenn  eettaabblliisssseemmeenntt  ddee  nnaaaamm
‘‘mmootteell’’  nnaauuwweelliijjkkss  wwaaaarrddiigg  aacchhtt..  GGeelldd
tteerruuggkkrriijjggeenn  kkaann  hhiijj  ooookk  wweell  vveerrggeetteenn::  oopp
hheett  bboorrddjjee  aacchhtteerr  ddee  bbaalliiee  ssttaaaatt  ‘‘NNoo
rreeffuunnddss’’..  
HHeett  zzaall  nniieett  vveerrbbaazzeenn  ddaatt  hheett  mmootteell  vvaann  ddee
oouuddeerrss  vvaann  EElllliioott  TTiibbeerr,,  eeeenn  nniieett  aall  ttee
ssuucccceessvvoollllee  sscchhiillddeerr  eenn  iinntteerriieeuurroonnttwweerrppeerr
iinn  GGrreeeennwwiicchh  VViillllaaggee,,  hheett  oopp  ddeezzee  mmaanniieerr
nniieett  llaanngg  zzaall  vvoollhhoouuddeenn..  EElllliioott  kkeeeerrtt  ddaann  ooookk
tteerruugg  nnaaaarr  EEll  MMoonnaaccaaoo  oomm  hheett  mmootteell  ttee
rreeddddeenn..  LLaatteerr  kkrriijjggtt  hhiijj,,  aallss  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee
llookkaallee  oonnddeerrnneemmeerrssvveerreenniiggiinngg,,  eeeenn  vveerrgguunn--
nniinngg  oomm  hheett  jjaaaarrlliijjkkssee  kkuunnsstt--  eenn  mmuuzziieekk--
ffeessttiivvaall  ttee  hhoouuddeenn..  AAllss  hhiijj  hhoooorrtt  ddaatt  ddee  oorrggaa--
nniissaattoorreenn  vvaann  ddiitt  WWooooddssttoocckk  ggeeeenn  vveerrgguunn--
nniinngg  kkrriijjggeenn  vvoooorr  eeeenn  ppooppffeessttiivvaall,,  iiss  ddee  ddeeaall
ggaauuww  ggeemmaaaakktt::  EElllliioott  bbiieeddtt  hheett  tteerrrreeiinn  eenn
mmootteell  vvaann  zziijjnn  oouuddeerrss  aaaann..  ZZoo  kkaann  WWoooodd--
ssttoocckk  aallssnnoogg  ddoooorrggaaaann  eenn  vveerrmmiijjddtt  EElllliioott
ddaatt  hheett  mmootteell  iinn  hhaannddeenn  vvaann  ddee  bbaannkk  kkoommtt..  
EEeenn  wwaaaarrsscchhuuwwiinngg  vvoooorraaff  iiss  oopp  zziijjnn  ppllaaaattss::
ddee  ffiillmm  ‘‘TTaakkiinngg  WWooooddssttoocckk’’  bbeevvaatt  ggeeeenn  ffrraagg--
mmeenntteenn  vvaann  ddiitt  lleeggeennddaarriisscchhee  mmuuzziieekk--
ffeessttiivvaall  uuiitt  11997700,,  hheett  iiss  nnaammeelliijjkk  ggeeeenn

mmuuzziieekkffiillmm..  DDaatt  wwaass  ooookk  ddee  aammbbiittiiee  nniieett  vvaann
rreeggiisssseeuurr  AAnngg  LLeeee,,  bbeekkeenndd  aallss  mmaakkeerr  éénn
pprriijjsswwiinnnnaaaarr  vvaann  ffiillmmss  aallss  ‘‘BBrrookkee  BBaacckk
MMoouunnttaaiinn’’  eenn  ‘‘CCrroouucchhiinngg  TTiiggeerr,,  HHiiddddeenn
DDrraaggoonn’’..  WWééll  wwiillddee  LLeeee  eeeenn  ssoooorrtt  ttiijjddssbbeeeelldd
sscchheeppppeenn  eenn  hheett  rreeiilleenn  eenn  zzeeiilleenn  --ooff  lliieevveerr
ggeezzeeggdd::  ddee  cchhaaooss--  vvoooorraaffggaaaanndd  aaaann  eenn
ttiijjddeennss  hheett  ffeessttiivvaall  llaatteenn  zziieenn..  
LLeeee  bbaasseeeerrddee  ddee  ffiillmm  oopp  hheett  ddaaggbbooeekk  vvaann
EElllliioott  TTiibbeerr..  DDaaaarriinn  bbeesscchhrriijjfftt  hhiijj  eeeenn  ttiijjdd
wwaaaarriinn  aalllleess  mmooggeelliijjkk  lleeeekk  ttee  zziijjnn..  DDaatt  pprroo--
jjeecctteeeerrtt  LLeeee  iinn  ddee  ppeerrssoooonnlliijjkkee  oonnttwwiikkkkeelliinngg
vvaann  EElllliioott,,  ddoooorr  wwiieennss  ooggeenn  wwee  hheett  ggeehheeeell
bbeelleevveenn  eenn  mmeeeemmaakkeenn..  EElllliioott  hheeeefftt  ggrroottee
pprroobblleemmeenn  mmeett  zziijjnn  oouuddeerrss,,  wwoorrsstteelltt  mmeett
zziijjnn  sseekkssuueellee  ggeeaaaarrddhheeiidd,,  iiss  iiddeeaalliissttiisscchh  eenn
oonnddeerrnneemmeenndd..  WWooooddssttoocckk  wwoorrddtt  zziijjnn
oommssllaaggppuunntt,,  mmaaaarr  ooookk  eeeenn  ‘‘ppooiinntt  ooff  nnoo
rreettuurrnn’’..    

DDee  ccrriittiiccii  kkoonnddeenn  hheett  nniieett  eeeennss  wwoorrddeenn  iinn
hhuunn  mmeenniinngg  oovveerr  hheett  eeiinnddrreessuullttaaaatt..  DDee  eeeenn
sspprreeeekktt  vvaann  eeeenn  bbuuiitteennggeewwoooonn  pprreettttiiggee
kkiijjkkeerrvvaarriinngg,,  ddiiee  iinn  eeeenn  aaaannggeennaaaamm  tteemmppoo
vvoooorrttkkaabbbbeelltt  eenn  ddaaaarrbbiijj  ooookk  nnoogg  eeeennss
ppeerrffeecctt  ddee  ttiijjddssggeeeesstt  vvaatt..  DDee  aannddeerr  vviinnddtt  ddaatt
ddee  mmeeeerr  ggeessllaaaaggddee  eelleemmeenntteenn  hheett  ggeebbrreekk

aaaann  ffeessttiivvaallmmaatteerriiaaaall  mmooeetteenn  vveerrddooeezzeelleenn..
WWaaaarr  iieeddeerreeeenn  hheett  aabbssoolluuuutt  oovveerr  eeeennss  iiss,,
zziijjnn  ddee  aacctteeuurrsspprreessttaattiieess::  mmeeeerr  ddaann  ggooeedd..
((GGVV))

‘‘TTaakkiinngg  WWooooddssttoocckk’’  iiss  ttee  zziieenn  iinn  FFiillmmhhuuiiss  DDee
ZZwwaarrttee  DDooooss  ((TTUU//ee--tteerrrreeiinn))  oopp  ddoonnddeerrddaagg
1100,,  ddiinnssddaagg  1155  eenn  wwooeennssddaagg  1166  ddeecceemmbbeerr,,
sstteeeeddss  vvaannaaff  2200..0000  uuuurr..  

Foto: Ben van Duin

Heike Wisse (links) en Constance Kruis in ‘Gewürztraminer’. Foto: Phile Deprez

Zie www.plazafutura.nl en
www.tgcargo.nl voor meer informatie.
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En hoe is het in Qatar?

Sinds midden september
verblijf ik in Qatar in het
Midden-Oosten. Als
student Construction
Technology (faculteit
Bouwkunde) ben ik
werkzaam als trainee
engineer op een groot
bouwproject. Aan de rand
van de hoofdstad Doha
wordt namelijk een nieuw
stadsdeel uit de grond
gestampt genaamd Barwa
City, één van de grootste

projecten in Qatar. Stel je
een bouwplaats voor ter
grootte van de binnenring
van Eindhoven met circa
dertig torenkranen. Het
project bevat ruim hon-
derdtwintig appartemen-
tencomplexen, kantoren,
moskeeën, scholen, een
ziekenhuis en meer.
Uiteindelijk komen er
vijfenveertigduizend
mensen te wonen. 
Het is fascinerend om te
zien hoe dit grote project
in de woestijn vanuit het
niets gecreëerd wordt.
Maar liefst vijf beton-

fabrieken produceren de
honderdduizenden
betonnen elementen
waarmee de appartemen-
tencomplexen worden
opgebouwd. Het is dan
ook een gigantische logi-
stieke operatie. Het inte-
ressante van een dergelijk
groot project is dat alle
partijen samen in
kantoren op de bouw-
plaats zitten. Op deze
manier krijg ik een goed
zicht op het gehele bouw-
proces. 
Als trainee analyseer ik
een specifiek uitvoerings-

proces en ga ik een voor-
stel doen voor de optima-
lisatie daarvan. Dit is een
uitdagende taak en ik ben
de projectdirecteur zeer
dankbaar voor de gast-
vrijheid. Ik kom regel-
matig op de bouw en
hiervoor heb je een auto
nodig, omdat de bouw-
plaats zo groot is. Werken
in het zand en bij hoge
temperaturen heeft
natuurlijk beperkingen
voor de arbeiders. Voor
mij is de hitte nog steeds
wennen. Normaal gespro-
ken werkt men hier zes

dagen in de week en maakt
men lange dagen. Enkele
duizenden arbeiders zijn
dagelijks bij het project
betrokken. 
Ondanks de hoge tempe-
raturen is het een gewel-
dige ervaring om in een
land als Qatar te verblij-
ven. Elke dag is er verba-
zing over hoeveel er wordt
gebouwd, verbazing over
een andere cultuur met
eigen gedragsregels en
religie. Verbazing ook
over de weelde in Qatar en
de miljardenprojecten die
in uitvoering zijn, zoals

complete stadsdelen,
kunstmatige eilanden,
een nieuw vliegveld en
binnenkort een metrolijn.
Er wordt ruim vijfen-
twintig miljard dollar in
infrastructuur geïnves-
teerd. Van een recessie is
hier geen sprake: volgens
de Middle East Economist
Digest groeit de economie
van Qatar in 2009 met
negen procent wereldwijd
het snelst. 
Het zal duidelijk zijn: ik
had me geen betere prak-
tijkervaring kunnen
wensen!

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.

BBaarrtt  LLeemmmmeennss,,  ssttuuddeenntt
CCoonnssttrruuccttiioonn  TTeecchhnnoollooggyy

Industria trapt diesweek af met komedie
Industria-leden zetten
maandagavond 7 decem-
ber voor eigen publiek
een zelfgemaakte voor-
stelling op de planken
van de Blauwe Zaal. Na de
pauze was het de beurt
aan het cabarettrio
Poolvogel, winnaar van
het Amsterdams Studen-
ten Cabaret Festival. De
toneelavond was de
eerste activiteit in het
kader van de 46e dies-
week van de studiever-
eniging van Technische
Bedrijfskunde. 

De Industria-komedie,
over een moord in een gek-
kenhuis die wordt onder-
zocht door een omhoog-
gevallen tv-duo, is in
slechts twee maanden in
elkaar gezet door twaalf
actieve leden. Over de
twaalf personages is goed
nagedacht. De personages
hebben allemaal hun
eigenaardige trekjes, zoals
Samantha Stones, een
enorme flirt die in elke
situatie aanleiding ziet

voor het zingen van een
Michael Jackson-klassie-
ker, of Char La Tan, het
blaterige medium dat
wordt ingezet bij het op-
lossen van de moord.

Spelers Jeroen van Duren
en Kristine van Tubergen
schreven zelf de teksten en

deden de regie. Maurice
Marczinski, in het stuk een
aandoenlijke Duitser met
een te hoog opgetrokken
broek, opgetrokken sokken
en opgetrokken schouders,
vertelt over de voorberei-
dingen. “Het verhaal lag in
grote lijnen vast, maar we
hebben tijdens de repe-

tities ook nog van alles
bedacht. Zelfs tijdens de
voorstelling werden nog
dingen toegevoegd.” Van-
avond, donderdag 10
december, besluit Indus-
tria haar diesweek met een
gala op Landgoed Huize
Bergen bij ‘s Hertogen-
bosch. (SK)/.

Slagroom en harde ballen bij Japie
SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  JJaappiiee  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoo--
llooggiiee  vviieerrtt  ddeezzee  wweeeekk  hhaaaarr  5522ee  ddiieess..  OOpp  mmaaaannddaagg  77
ddeecceemmbbeerr  wweerrdd  ddaaaarroomm  eeeenn  eennoorrmmee  ssllaaggrroooommttaaaarrtt
vvoooorr  hhoonnddeerrddttaacchhttiigg  ppeerrssoonneenn  aaaannggeessnneeddeenn..  OOookk
ddee  rreesstt  vvaann  ddee  wweeeekk  ssttoonndd  iinn  hheett  tteekkeenn  vvaann  ffeeeessttee--
lliijjkkee  aaccttiivviitteeiitteenn  zzooaallss  hheett  ddiieessddiinneerr,,  eeeenn  wwoorrkksshhoopp
bbaalllloonnffiigguurreenn  mmaakkeenn  eenn  eeeenn  kkrrooeeggeennttoocchhtt  oopp
ddoonnddeerrddaaggaavvoonndd..
DDee  aaccttiivviitteeiitteennccoommmmiissssiiee  vvaann  JJaappiiee  wwiillddee  ddeezzee  wweeeekk
bboovveennddiieenn  ‘‘iieettss  ddooeenn  wwaatt  nniieemmaanndd  kkeenntt’’..  ZZooddooeennddee
ssttoonnddeenn  ddiinnssddaaggmmiiddddaagg  88  ddeecceemmbbeerr  vviijjffttiieenn  ddaapp--
ppeerree  ssttuuddeenntteenn  oopp  hheett  hhoocckkeeyyvveelldd  bbiijj  hheett  SSttuuddeenn--
tteennssppoorrttcceennttrruumm  mmeett  iinn  hhuunn  hhaannddeenn  eeeenn  vveerreeddeelldd
sscchheeppnneettjjee..  EEnn  hhooeewweell  ddee  mmeeeesstteenn  wweell  vvaann  LLaaCCrroossssee
hhaaddddeenn  ggeehhoooorrdd,,  hhaadd  nnoogg  nnooooiitt  iieemmaanndd  hheett
ggeessppeeeelldd..  DDaaaarroomm  hhaadd  JJaappiiee  ddee  hhuullpp  iinnggeesscchhaakkeelldd
vvaann  TThhoommaass  vvaann  ddee  MMoooossddiijjkk  eenn  EErriikk  KKöögglleerr,,  ttwweeee
lleeddeenn  vvaann  ddee  kkeerrssvveerrssee  LLaaCCrroossssee--vveerreenniiggiinngg
EEiinnddhhoovveenn  GGrriiffffiinnss,,  oomm  eeeenn  wwoorrkksshhoopp  ttee  ggeevveenn..

DDee  hheerreenn  vveerrtteelllleenn  kkoorrtt  iieettss  oovveerr  ddee  hheerrkkoommsstt  vvaann  ddee
ssppoorrtt::  ““LLaaCCrroossssee  iiss  vveerrzzoonnnneenn  ddoooorr  IInnddiiaanneenn..  ZZiijj
ggeebbrruuiikktteenn  eeeenn  ggeebbooggeenn  hhoouutteenn  ssttookk  mmeett  eeeenn  nneettjjee
eerrttuusssseenn..  HHeett  ddooeell  wwaass  vvoooorrbbeerreeiiddiinngg  vvoooorr  ddee
oooorrlloogg..””  WWaatt  bbeettrreefftt  ddee  ssppeellrreeggeellss  llaatteenn  zzee  hheett  bbiijj
eeeenn  mmiinniimmaallee  ttooeelliicchhttiinngg::  ““LLaaCCrroossssee  wwoorrddtt  nnoorrmmaaaall
ggeessppeeeelldd  mmeett  ttiieenn  mmaann  eenn  hheett  ddooeell  iiss  ssccoorreenn..””

WWiiee  ddeennkktt  ddaatt  ddaatt  wweell  mmaakkkkeelliijjkk  iiss,,  kkoommtt  bbeeddrrooggeenn
uuiitt..  HHeett  ggooooiieenn  eenn  vvaannggeenn  mmeett  ddee  ssttiicckk  bblliijjkktt  nnoogg
nniieett  zzoo  eeeennvvoouuddiigg..  EEnn  hheelleemmaaaall  oonnggeevvaaaarrlliijjkk  iiss  hheett
ooookk  nniieett..  DDee  bbaalllleenn  zziijjnn  eerrgg  hhaarrdd..  WWoorrddtt  MMeenn’’ss
LLaaCCrroossssee  nnoorrmmaaaall  ggeessppeeeelldd  mmeett  vvoollddooeennddee
bbeesscchheerrmmiinngg  ((hhaannddsscchhooeenneenn,,  aarrmm--  eenn  bboorrssttssttuukkkkeenn
eenn  eeeenn  ttooqquuee)),,  ddee  JJaappiiee--lleeddeenn  rreennnneenn  vvoollkkoommeenn
kkwweettssbbaaaarr  oovveerr  hheett  vveelldd..  VVoollggeennss  KKöögglleerr  rraakkeenn
rreeggeellmmaattiigg  mmeennsseenn  ggeewwoonndd..  MMaaaarr  ggeelluukkkkiigg  kkoommtt
iieeddeerreeeenn  ddeezzee  mmiiddddaagg  oonnggeesscchhoonnddeenn  uuiitt  ddee  ssttrriijjdd..
EEnn  ddee  ttaaaarrtt  vvaann  mmaaaannddaagg  iiss  eerr  ooookk  wweeeerr  aaff..  ((SSKK))

Jacht op huisjesmelkers
ROOD, de jongerenafde-
ling van de SP, en de
Landelijke Studenten-
vakbond zijn weer op
zoek naar klachten over
huisbazen. Donderdag 3
december zetten zij een
tentje op in het Audito-
rium met de tekst ‘Te
huur voor 350 euro per
maand’ en spraken zij
lunchende TU/e-studen-
ten aan over hun huur-
omstandigheden. In
februari maakt ROOD
bekend wie de oneervolle
titel ‘Huisjesmelker van
het Jaar’ verdient.

“Graag ter plekke invul-
len.” Dat was het verzoek
van Jouke de Boer, Bouw-
kundestudent aan de TU/e
en actievoerder van
ROOD. Zijn ervaring is dat
wanneer studenten de in te
vullen briefkaart mee naar
huis nemen, deze onderin
de tas blijft liggen. “Er is
nog steeds sprake van
woningnood onder jonge-
ren”, zegt De Boer.”Hier
maken verhuurders mis-

bruik van door een schan-
dalig hoge huur te vragen.”
De meest opvallende
klacht die De Boer in het
Auditorium hoorde, was
over een huisbaas die nooit
te spreken is. “In dat huis
was veel achterstallig on-
derhoud. Bij een barst in
het raam kon de student de
eigenaar niet bereiken.
Een ander vertelde dat zijn
baas geen dubbel glas
wilde aanbrengen en advi-
seerde de verwarming
maar hoger te zetten.” 
ROOD hoort ook geregeld
van internationale studen-
ten die vastzitten aan een
jaarcontract voor slechte
kamers die zij van tevoren
niet hebben kunnen
bezichtigen. Niet alleen
particuliere huisbazen
kunnen worden aan-
gemeld, ook bemiddelaars
en corporaties maken
kans. Wanneer ROOD
eind januari een ‘winnaar’
uitkiest, zal ze nog wel
eerst checken of de klacht
gegrond is. (NS)/.
Zie huisjesmelkervanhetjaar.nl.

Foto: Bart van Overbeeke

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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““DDaann  mmaagg  uu  nnuu  ddee  bbrruuiidd
kkuusssseenn..””  ““WWaacchhtt  eevveenn
sscchhaattjjee,,  eeeerrsstt  eevveenn  mmiijjnn
FFaacceebbooookk--ssttaattuuss  uupp--
ddaatteenn..””  MMaarrkk  ZZuucckkeerrbbeerrgg,,
oopprriicchhtteerr  vvaann  FFaacceebbooookk,,
zzeeggtt  hheett  zzeellff::  ““FFaacceebbooookk
wwiillll  bbee  wwhheerree  ppeeooppllee  lliivvee
tthheeiirr  ddiiggiittaall  lliivveess,,  wwiitthhoouutt
tthhee  ccrreeeeppyy  aavvaattaarrss..””  
OOookk  mmiijjnn  ggeezziicchhtt  ssttaaaatt
iinnmmiiddddeellss,,  oonnddeerr  ssoocciiaallee
ddrruukk,,  oopp  FFaacceebbooookk..  DDaaaarr
kkaann  iikk  lleezzeenn  wwaatt  mmiijjnn
‘‘vvrriieennddeenn’’  mmeeeemmaakkeenn
ttiijjddeennss  hhuunn  rreeiizzeenn  oovveerr  ddee
wweerreelldd,,  ddaatt  hhuunn  kkiinnddeerreenn
zzoojjuuiisstt  hhuunn  eeeerrssttee  wwoooorrddjjee
hheebbbbeenn  ggeebbrraabbbbeelldd  eenn  wwaatt
mmiijjnn  oouudd--kkllaassggeennootteenn  zzooaall
hheebbbbeenn  uuiittggeevvrreetteenn..  
MMeett  ddaannkk  aaaann  FFaacceebbooookk
hheebb  iikk  ooookk  wweeeerr  ccoonnttaacctt
mmeett  eennkkeellee  PPoolleenn  ddiiee
mmeeeeddeeddeenn  aaaann  eeeenn  uuiittwwiiss--
sseelliinnggsspprrooggrraammmmaa  mmeett
mmiijjnn  mmiiddddeellbbaarree  sscchhooooll..
DDeessttiijjddss  ggiinngg  ccoonnttaacctt  oovveerr
ddee  ggrreennzzeenn  nnoogg  vvoooorraall  ppeerr
bbrriieeff;;  jjee  wweeeett  wweell,,  oopp
ppaappiieerr,,  iinn  eeeenn  eennvveelloopp  eenn
ddaann  nnaaaarr  hheett  ppoossttkkaannttoooorr,,
eettcc..  DDaatt  hhiieellddeenn  wwee  dduuss
nniieett  llaanngg  vvooll..  

MMeett  FFaacceebbooookk  ggaaaatt  ddaatt
aalllleemmaaaall  vveeeell  mmaakkkkeelliijjkkeerr..
JJee  kkuunntt  mmeett  éééénn  bbeerriicchhttjjee
aaaann  aall  jjee  ‘‘vvrriieennddeenn’’  mmeeddee--
ddeelleenn  ddaatt  hheett  ffeeeesstt  vvaann
ggiisstteerreenn  ssuuppeerrvveett  wwaass,,  ddaatt
jjee  nnuu  eeeenn  kkaatteerr  hheebbtt,,  hhooee
bblliijj  jjee  wweell  nniieett  bbeenntt  mmeett  jjee
nniieeuuwwee  sscchhooeenneenn,,  ddaatt  jjee
oonnttzzeetttteenndd  ttrroottss  bbeenntt  oopp  jjee
ooppggeerruuiimmddee  kkaammeerr,,  ddaatt  jjee
jjee  aaaann  hheett  vveerrvveelleenn  bbeenntt
ttiijjddeennss  eeeenn  ccoolllleeggee,,  eennzzoo--
vvoooorrttss..  WWaanntt  llaatteenn  wwee
eeeerrlliijjkk  zziijjnn,,  zzoovveeeell  bbiijj--
zzoonnddeerrss  mmaakkeenn  wwiijj  nniieett
mmeeee  iinn  oonnss  ddaaggeelliijjkkss
lleevveenn..  
GGeelluukkkkiigg  kkuunn  jjee  ddaatt  ddaann
wweeeerr  ccoommppeennsseerreenn  ddoooorr  jjee
ddiiggiittaallee  lleevveenn  wwaatt  oopp  ttee
ppiimmppeenn..  JJee  kkuunntt  bbiijjvvoooorr--
bbeeeelldd  eeeenn  hhuuiissddiieerr  aaaann--
sscchhaaffffeenn,,  eeeenn  bbooeerrddeerriijj
kkooppeenn  iinn  FFaarrmmvviillllee  eenn  zzeellffss
ddeeeellnneemmeenn  aaaann  eeeenn
mmaaffffiiaaoooorrlloogg..  EEnn  ddaatt  
aalllleemmaaaall  zzoonnddeerr  ccrreeeeppyy
aavvaattaarr..  DDaatt  iiss  ttrroouuwweennss
mmaaaarr  ggooeedd  ooookk,,  wwaanntt  aallss  eerr
iieettss  iiss  wwaaaarr  iikk  oopp  ddiitt
mmoommeenntt  aabbssoolluuuutt  ggeeeenn  ttiijjdd
vvoooorr  hheebb,,  ddaann  iiss  hheett  wweell
eeeenn  aavvaattaarr  ccrreeëërreenn,,  eeeenn
hhuuiissddiieerr  oonnddeerrhhoouuddeenn,,
eeeenn  bbooeerrddeerriijj  rruunnnneenn  eenn
eeeenn  mmaaffffiiaaoooorrlloogg  vvooeerreenn..  

SSttaattuuss--uuppddaattee::  MMoonniiqquuee
sscchhrriijjfftt  eeeenn  ccoolluummnn  oovveerr
FFaacceebbooookk..  

MMoonniiqquuee  HHeennddrriikkss  
iiss  ssttuuddeennttee  
TTeecchhnniisscchhee  IInnffoorrmmaattiiccaa

HHeett  vvaalltt  RRoobbbbiinn  oopp  ddaatt  hheett
eeeenn  iieettss  ttee  nneettttee  kkaammeerr  iiss  eenn
eeeenn  kkaammeerr  ddiiee  nniieett  zzoo  vvooll--
ggeepprroopptt  iiss  aallss  ddee  mmeeeessttee
kkaammeerrss  ddiiee  hhiijj  ggeezziieenn  hheeeefftt..
OOff  hheett  mmooeett  zziijjnn  ddaatt  eerr  nnoogg
eerrggeennss  eeeenn  mmooooiiee  bbeerrggiinngg
vveerrssttoopptt  iiss..  VVeerrddeerr  lliiggggeenn  eerr
eeeenn  rroooodd  hhaarrttjjeesskkuusssseenn  eenn
eeeenn  ppaaaarrss  kkuusssseenn  eenn  ssttaaaatt  eerr
eeeenn  rroozzee  bbllooeemmeettjjee  iinn  ddee
kkaammeerr,,  wwaatt  dduuss  zzeekkeerr  dduuiiddtt
oopp  eeeenn  mmeeiissjjee..  OOookk  ddee
ggrrooeennee  tthheeee  oopp  hheett  bbuurreeaauu
vveerrrraaaaddtt  eeeenn  bbeeeettjjee  ddaatt  ddiitt  ddee
kkaammeerr  vvaann  eeeenn  mmeeiissjjee  iiss..  
RRoobbbbiinn  ddeennkktt  ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr
vvaann  eeeenn  ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee  iiss..
EEeenn  ttwweeeeddeejjaaaarrss,,  oommddaatt  ddee
kkaammeerr  nnoogg  iinn  eeeenn  bbeeggiinnffaassee
iiss  ((lleeeess::  eeeennppeerrssoooonnssbbeedd,,

zzwwaarrttee  kkllaappssttooeellttjjeess  eenn  nniieett
eerrgg  vvooll))..  TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffss--
kkuunnddee  oommddaatt  ddee  kkaammeerr  ssttrraakk
iiss  mmeett  ttoocchh  wweell  eeeenn  bbeeeettjjee
ggeevvooeell  vvoooorr  ssttiijjll..  DDeezzee
ssttuuddeennttee  zzaall  hheett  nniieett  zzoo  hheeeell
ddrruukk  hheebbbbeenn,,  oommddaatt  zzee  nnoogg
ttiijjdd  hheeeefftt  oomm  hhaaaarr  kkaammeerr  zzoo
nneettjjeess  ttee  kkrriijjggeenn..  BBoovveennddiieenn
lleeeefftt  hheett  ppllaannttjjee  oopp  ddee  ttaaffeell;;
hheett  ssttaaaatt  zzeellffss  iinn  bbllooeeii!!  
ZZee  zzaall  lliidd  vvaann  ddee  ssttuuddiieevveerr--
eenniiggiinngg  zziijjnn  eenn  ddooeett  aaaann
tteennnniiss  eenn  ssqquuaasshh..  AAnnddeerree
hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  tthheeeelleeuutteenn  mmeett
vvrriieennddeenn  eenn  vvrriieennddiinnnneenn  eenn
ddaaaarrnnaa  lleekkkkeerr  aaaann  iieettss
sstteerrkkeerrss..  DDeezzee  ssttuuddeennttee  kkaann
nniieett  ddee  ddeeuurr  uuiitt  zzoonnddeerr
kkaauuwwgguumm  ooff  ppeeppeerrmmuunnttjjeess,,
wwaanntt  ddee  kkaammeerr  hheeeefftt  ooookk  eeeenn
ffrriissssee  uuiittssttrraalliinngg..  IInn  hhuuiiss  zzaall

eerr  aallttiijjdd  eeeenn  ggrroottee  tthheeeeddooooss
zziijjnn  oomm  oopp  ttee  wwaarrmmeenn,,  wwaanntt
eerr  zziijjnn  nniieett  vveeeell  wwaarrmmee
ddeekkeennss  eenn  kklleeuurreenn..

RReeiinniieerr  vviinnddtt  ddaatt  eerr  eeeenn
mmooooiiee  ppaarrkkeettvvllooeerr  iinn  ddee
kkaammeerr  lliiggtt..  VVeerrddeerr  ssttaaaatt  eerr
eeeenn  lleeuukkee  bbaannkk  eenn  lleeuukk
ggllaazzeenn  ssaalloonnttaaffeellttjjee..  DDee
ccoommpplleeeett  kkaallee  mmuurreenn  eenn
kkllaappssttooeellttjjeess  ddooeenn  eecchhtteerr
ddeennkkeenn  aaaann  eeeenn  iinndduussttrriiee--
ccoommpplleexx..  DDaaaarrnnaaaasstt  iiss  ddeezzee
kkaammeerr  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  vvaann  eeeenn
mmeeiissjjee,,  oommddaatt  eerr  eeeenn  hhaarrttjjeess--
kkuusssseenn  lliiggtt..  OOookk  ddee  rroozzee
bbllooeemmppoott,,  ddee  rroozzee  oonnddeerr--
zzeetttteerrss,,  ddee  tthheeee  eenn  kkaaaarrssjjeess
oopp  ttaaffeell  bbeevveessttiiggeenn  ddiitt..  DDaatt
vviinnddtt  hhiijj  ggeekk,,  oommddaatt  hheett
ddeekkbbeeddoovveerrttrreekk,,  ddee  kkllaapp--

ssttooeellttjjeess  eenn  ddee  kkaallee  mmuurreenn
wweeeerr  ttoottaaaall  nniieett  vvrroouuwweelliijjkk
zziijjnn..  
RReeiinniieerr  vviinnddtt  hheett  mmooeeiilliijjkk  oomm
ttee  rraaddeenn  wweellkkee  ssttuuddiiee  ddeezzee
ppeerrssoooonn  ddooeett..  DDee  ffoottoo’’ss
ggeevveenn  nniieett  eecchhtt  iieettss  dduuiiddee--
lliijjkkss  aaaann  eenn  dduuss  iiss  hheett
ggookkkkeenn..  WWeell  vvaalltt  hheett  oopp  ddaatt
eerr  ggeeeenn  ttvv  oopp  ddee  ffoottoo  ssttaaaatt..
OOookk  ddee  hhoobbbbyy’’ss  vvaann  ddeezzee
ssttuuddeenntt  zziijjnn  ddaaaarroomm  mmooeeiilliijjkk
ttee  rraaddeenn..  HHaaaarr  mmuusstt--hhaavvee--
iitteemm  iiss  ttoocchh  eecchhtt  eeeenn  ppaaaarr  AAllll
SSttaarrss..  VVeerrddeerr  zzaall  zzee  aallttiijjdd
kkooeekkjjeess  iinn  hhuuiiss  mmooeetteenn
hheebbbbeenn..  

LLiissaannnnee  vvaann  OOppppeenn  iiss  2211
jjaaaarr  eenn  kkoommtt  oooorrsspprroonnkkee--
lliijjkk  uuiitt  AArreennssggeennhhoouutt,,  eeeenn
ggeehhuucchhtt  nnaaaasstt  VVaallkkeennbbuurrgg..
ZZee  iiss  ddeerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeennttee
BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee
eenn  ddooeett  aaaann  ssttiijjllddaannsseenn..
VVeerrddeerr  hhoouuddtt  zzee  eerrvvaann  oomm
ttee  ffiieettsseenn  ddoooorr  ddee  LLiimmbbuurrgg--
ssee  hheeuuvveellttjjeess..  HHaaaarr
hhoobbbbyy’’ss  zziijjnn  ppiiaannoo  ssppeelleenn,,
lleezzeenn  eenn  bboorrrreelleenn..  ZZee  iiss
aaccttiieeff  lliidd  bbiijj  ssttuuddiiee--
vveerreenniiggiinngg  PPrroottaaggoorraass,,  zziitt
iinn  ddee  rreeddaaccttiiee  vvaann  hheett
PPrroottaattyyppee  eenn  oorrggaanniisseeeerrtt
kkoommeenndd  jjaaaarr  hheett  ssyymmppoo--
ssiiuumm..  HHaaaarr  mmuusstt--hhaavvee--
iitteemmss  zziijjnn  eeeenn  fflleessjjee  wwaatteerr
eenn  zzaakkddooeekkjjeess..  VVeerrddeerr  kkuunn
jjee  hhaaaarr  ’’ss  nnaacchhttss  bbeetteerr  nniieett
wwaakkkkeerr  mmaakkeenn;;  zzee  hhoouuddtt
nnaammeelliijjkk  vvaann  hhaaaarr  nnaacchhtt--
rruusstt..

Het sleutelgat

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
Robbin van de Eijnde (derdejaars Biomedische Technologie) en Reinier van Buel
(vierdejaars Technische Natuurkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studen-
tenkamer en geven commentaar.

Stagiairs klagen
over begeleiding
Als stagiairs een klach-
tenlijn bellen, mopperen
ze meestal op hun stage-
begeleiders. Dat blijkt
uit een rapport van de
Meldlijn Stageklachten.

Vanaf maart konden onte-
vreden stagiairs de tele-
foon pakken en hun hart
luchten bij de Meldlijn
Stageklachten. Of ze
surften naar www.stage-
klachten.nl. Maar hoeveel
mbo’ers, hbo’ers en uni-
versitaire studenten deden
dat precies? 
Harde cijfers hebben de
samenwerkende belangen-
organisaties van studenten
niet, maar in de afgelopen
negen maanden kwamen
er ‘drie- à vierhonderd
klachten’ binnen, aldus de
Landelijke Studenten Vak-
bond. Minder dan de helft
daarvan kwam voor reke-
ning van hbo’ers en wo’ers.
Dat lijkt weinig, gegeven
de tienduizenden studen-
ten die jaarlijks stage-
lopen. “Maar elke klacht is
er één te veel”, vindt voor-
zitter Henno van Horssen
van het Interstedelijk
Studenten Overleg. “We
willen niet beweren dat er
veel geklaagd wordt, we

willen alleen kijken waar
ontevreden stagiairs over
klagen. Daar blijkt een
patroon in te zitten.”

Voor nop
Zo zijn sommige stagebe-
geleiders slecht bereikbaar
of komen ze niet langs op
de stageplaats. Er was bij-
voorbeeld een klager die
pas na enkele weken op
zijn werkplek een intro-
ductiegesprek met zijn be-
geleider kreeg. Ook klagen
sommige stagiairs dat hun
begeleiders alleen over hen
lopen te klagen. En op-
vallend voor universitaire
klagers: die balen ervan als
ze voor nop moeten
werken, terwijl hbo-sta-
giairs en mbo-stagiairs een
stagevergoeding krijgen.
Sommige studenten
worden aan hun lot over-
gelaten of moeten de ver-
velende klusjes opknap-
pen. Een stagecontract zou
dat kunnen voorkomen,
menen de rapporteurs. Ze
bevelen de politiek aan om
zulke contracten verplicht
te stellen. (HOP)/.

Broodje Beethoven
DDee  ggrraauuwwee  ddeecceemmbbeerrlluucchhtteenn  wweerrddeenn  ddoonn--
ddeerrddaaggmmiiddddaagg  33  ddeecceemmbbeerr  eevveenn  aaffggeesscchhuudd
ttiijjddeennss  eeeenn  lluunncchhccoonncceerrtt  vvaann  mmuuzziieekk--
ggeezzeellsscchhaapp  EEnnssuuiittee..  DDee  ssttuuddeenntteenn  bbrraacchhtteenn
iinn  ddee  BBllaauuwwee  ZZaaaall  eeeenn  uuiittvvooeerriinngg  vvaann  BBeeeett--
hhoovveennss  SSyymmffoonniiee  nnoo..  77,,  ddiiee  ooookk  bbeekkeenndd  ssttaaaatt
aallss  ddee  ddaannssssyymmffoonniiee..  
HHeett  lleevveennddiiggee  lluunncchhccoonncceerrtt,,  mmeett  ddee  lluuddiieekkee
ttiitteell  ‘‘BBrrooooddjjee  BBeeeetthhoovveenn’’,,  ssttoonndd  oonnddeerr
lleeiiddiinngg  vvaann  ddiirriiggeenntt  GGhhiissllaaiinn  BBeelllleeffrrooiidd  eenn
ttrrookk  eeeenn  vvoollllee  zzaaaall..  PPrreecciieess  wwaatt  ccoonncceerrtt--
mmeeeesstteerr  eenn  vviioolliisstt  MMiicchhaaeell  YYppmmaa  vvaann  EEnnssuuiittee
zziicchh  hhaadd  ggeewweennsstt::  ““WWee  hhooppeenn  mmeett  ddeezzee  oopp--
vvooeerriinngg  oonnzzee  nnaaaammssbbeekkeennddhheeiidd  ttee  vveerr--
ggrrootteenn..””

DDee  kkeeuuzzee  vvoooorr  ddee  ZZeevveennddee  vvaann  BBeeeetthhoovveenn  iiss
nniieett  ttooeevvaalllliigg..  EEnnssuuiittee,,  oonnddeerrvveerreenniiggiinngg  vvaann
ddee  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuuddeenntteennmmuuzziieekkvveerreenniiggiinngg
QQuuaaddrriivviiuumm,,  bbeerreeiiddtt  zziicchh  vvoooorr  oopp  eeeenn  ggrroooott
pprroojjeecctt  wwaaaarrbbiijj  ddaannss  cceennttrraaaall  ssttaaaatt..  EErr  iiss
hhiieerrvvoooorr  ccoonnttaacctt  ggeelleeggdd  mmeett  vveerrsscchhiilllleennddee
ddaannsssscchhoolleenn  iinn  ddee  ssttaadd..  DDee  uuiittvvooeerriinngg  wwoorrddtt
vveerrwwaacchhtt  iinn  mmaaaarrtt  22001100..  YYppmmaa::  ““WWee  wwiilllleenn
aalllleerrlleeii  ssoooorrtteenn  ddaannss  bbeeggeelleeiiddeenn,,  vvaann  bbaalllleett
ttoott  ttaannggoo..  WWee  ddeennkkeenn  eerr  zzeellffss  aaaann  oomm  eeeenn
ssttrriippppeerr  ttee  bbeennaaddeerreenn..””  ((FFvvOO))

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee
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HH
ooee  vveerr  kkuunn  jjee  ddoooorrsscchhiieetteenn  iinn  ppoolliittiieekkee  ccoorrrreecctt--

hheeiidd??  OO
ff  mm

ooeetteenn  ww
ee  iinn  ddiitt  ggeevvaall  sspprreekkeenn  oovveerr  ggooddss--

ddiieennssttiiggee  ccoorrrreecctthheeiidd??  WW
aatt  iiss  hheett  ggeevvaall::  ddee  HH

aaaaggssee
HH

ooggeesscchhooooll  ppllaaaattsstt  ddiitt  jjaaaarr  ggeeeenn  kkeerrssttbboooomm
  iinn  ddee

hhaall..  WW
aaaarroomm

  ddaann  nniieett??  DD
iiee  ssppaarrrreennbboooomm

  zzoouu  ttee
zzeeeerr  ggeerreellaatteeeerrdd  zziijjnn  aaaann  hheett  cchhrriisstteelliijjkkee
kkeerrssttffeeeesstt  eenn  bboottsseenn  mm

eett  ddee  ccuullttuurreellee  ddiivveerrssiitteeiitt
vvaann  ddee  iinnsstteelllliinngg..  HH

eett  ww
oooorrdd  ‘‘ggoottssppee’’  lliijjkktt  oonnss  hhiieerr

oopp  zziijjnn  ppllaaaattss,,  mm
aaaarr  ddaatt  zzaall  ooookk  ww

eell  nniieett  mm
ooggeenn..  

OO
mm

  hheett  ggeemm
iiss  vvaann  bboooomm

  ttee  ccoomm
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pprroocceenntt  vvaann  ddee  ssttuuddeenntteenn  eenn  ttww
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ggeekkllaaaaggdd,,  zzeeggtt  zzee  tteeggeenn  hheett  NN
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