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TU/e aast op FOM-Instituut
De TU/e wil het FOM-Instituut
voor Plasmafysica Rijnhuizen
graag naar Eindhoven halen.
FOM is op zoek naar een
nieuwe locatie en eist als
bruidsschat een goede locatie
en een significante bijdrage in
de verhuiskosten. De TU/e zal
vóór 13 februari een bieding
neerleggen bij het FOMbestuur, die 11 mei een beslissing neemt. Er zijn echter
meerdere kapers op de kust.
De Stichting voor Fundamenteel
Onderzoek der Materie (FOM)
heeft het FOM-Instituut voor
Plasmafysica Rijnhuizen in de
etalage gezet. FOM wil het
instituut laten uitgroeien tot een
nationaal instituut voor energieonderzoek en dat dan het liefst op
een
universiteitsterrein.
Momenteel bevindt het laboratorium zich op het prachtige,
maar geïsoleerd gelegen terrein
van kasteel Rijnhuizen in
Nieuwegein.
“We doen ons uiterste best de
bieding te winnen”, zegt Peter
van Dam, woordvoerder van het
College van Bestuur van de TU/e.
“Energieonderzoek is één van
onze speerpunten. Onlangs is
het Eindhoven Energy Institute
opgericht en we zijn een

belangrijke speler op het vlak van
Europees energieonderzoek.” Op
12 februari moeten de biedingen
binnen zijn. Als bruidsschat eist
FOM een goede locatie en een
significante bijdrage in de verhuiskosten. Maar even belangrijk
is of universiteit en instituut inhoudelijk aansluiten. Het FOMInstituut blijft zelfstandig, het
gaat niet op in de verkozen universiteit.

Samenwerking

Prof.dr.ir. Richard van de
Sanden, hoogleraar Plasma &
Materials Processing aan de
TU/e-faculteit
Technische
Natuurkunde, benadrukt de
samenwerkingsverbanden die
altijd al bestaan hebben tussen
Eindhoven en Rijnhuizen, vooral
binnen het kernfusieonderzoek.
“Op het gebied van plasmafysica
zijn we een goede match”, aldus
Van de Sanden, die in 2009 nog
de eerste FOM Valorisatie Prijs in
de wacht sleepte. De plasmafysicus assisteert het College van
Bestuur bij het voorbereiden van
het bod. Ook het onderzoek naar
de fysica van dunne lagen sluit
volgens hem goed aan. “Alleen de
vrije-elektronenlaser Felix/Felice
van FOM past niet direct, maar
ook voor dat deel kunnen we

Pimp your pig

plaats maken. Voor het volledige
instituut bereiden we een bod
voor.” Al kan Van de Sanden zich
ook voorstellen dat Nijmegen of
Groningen sterke belangstelling
hebben voor het laseronderzoek.
“Ook voor FOM zou een splitsing
interessant kunnen zijn.”
Van de Sanden ziet Eindhoven de
komende jaren graag uitgroeien
tot de ‘energie-hotspot’ van
Nederland. Als locatie voor het
FOM-instituut wordt gedacht
aan een uitbreiding van de
geplande nieuwbouw voor de
faculteiten Technische Natuurkunde en Electrical Engineering.

Kanshebber

Het FOM-hoofdkantoor ziet
Eindhoven als een kanshebber,
geeft FOM-voorlichter Anita van
Stel toe. Rijnhuizen-directeur
Aart Kleyn wacht het bod af.
Kleyn: “Ik heb opgezocht hoe ver
het is naar Eindhoven, maar ook
naar andere universiteitssteden.”
Twente en Delft behoren tot de
concurrenten.
Binnen
de
3TU.Federatie is afgesproken dat
iedere universiteit haar eigen bod
doet. Ook de algemene universiteiten hebben belangstelling,
want energie is een populair
onderzoeksthema./

.

Basisbeurs vogelvrij verklaard
De basisbeurs is niet langer
heilig voor de VSNU en de HBORaad, de koepelorganisaties
voor de universiteiten en de
hogescholen.
VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda
deed vorige week in het
Financieele Dagblad twee opmerkelijke voorstellen. Vervang de
basisbeurs door een sociaal leenstelsel en investeer de winst
-volgens Noorda een bedrag
tussen driekwart en een miljard
euro- in het onderwijs. Maak
daarnaast een speciaal traject
voor vwo’ers in het hbo, want

“niet iedere vwo’er moet naar de
universiteit willen.” In het
dagblad Spits van 27 januari werd
zijn pleidooi ondersteund door
Doekla Terpstra, voorzitter van
de HBO-Raad. Terpstra: “Een verandering van de huidige studiefinanciering levert majeur geld
op.” Ook Terpstra pleit voor een
sociaal leenstelsel en hij is net als
Noorda van mening dat veel
vwo’ers een foute keuze maken
als ze naar de universiteit gaan.
Peter van Dam, bestuurswoordvoerder aan de TU/e, reageert er
als volgt op: “Het is duidelijk dat
ons land veel forser moet

investeren in wetenschappelijk
onderwijs en onderzoek, willen
we niet achterop raken. Dat van
studenten een hogere eigen
bijdrage verwacht gaat worden,
lijkt bijna onvermijdelijk. En het
kan heel positieve kanten
hebben. Het oefent druk uit op
studenten om een zorgvuldige
studiekeuze te maken en zich
voor de volle honderd procent
voor hun studie in te zetten. Het
is wel belangrijk dat hogere eigen
bijdragen voor jongeren geen
belemmering vormen om een
wetenschappelijke opleiding te
volgen.” (HOP/HK)/
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Plasterk erkent problemen ov-chipkaart
“Studenten zullen niet de dupe
worden van technische problemen bij de OV-bedrijven”,
belooft Onderwijsminister
Ronald Plasterk. Hij kiest geen
nieuwe deadline tot alle studenten de kans hebben gehad
hun kaart te activeren - zonder
lange wachttijden.
De rijen voor de oplaadapparaten
waren deze maand ‘onaanvaardbaar lang’, erkent Plasterk.
Dat kwam door een technisch
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mankement precies in de periode
dat veel studenten hun kaart probeerden te activeren. De oorzaak
van dat probleem is inmiddels
bekend maar ondanks ‘hoopvolle
oplossingen’ nog niet verholpen.
De deadline van 1 februari
vervalt, een nieuwe activeerdatum is er nog niet. De minister
wil nu de volledige zekerheid dat
alles goed werkt voordat hij
opnieuw een datum prikt.
Voorlopig kunnen studenten ook
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met een ongeactiveerde kaart
reizen.
Ook Plasterk vindt dat de communicatie rond de kaart beter
had gekund. Vooral de bereikbaarheid van het callcenter
schoot in januari ernstig tekort,
aldus Plasterk. “Ondanks waarschuwingen
door
Dienst
Uitvoering Onderwijs heeft het
OV het aantal vragen erg onderschat.” (HOP)/

.
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Wat er ook gebeurt: Luisa Benta heeft gewonnen. In elk geval voor
zichzelf. Trots laat ze het spaarvarkentje uit haar kerstpakket zien, dat
ze in ruim drie uur noeste arbeid transformeerde tot een uniek kunst stukje (helaas niet op de foto). De TOIO bij Technische Wiskunde was
één van de vele TU/e’ers die woensdagmiddag 27 januari in het Hoofd gebouw het oorspronkelijk kale, witte varkentje kwamen afgeven bij
mensen van Holland Art Gallery. Een deskundige jury gaat alle inge leverde kunstwerken komende week beoordelen. Bij het ter perse gaan
van deze Cursor waren er zo’n honderdvijftig varkens ingeleverd.
Het meest opvallend aan Bentas varken is het ‘dakje’ op zijn kop,
volgens de maakster een soort parachuutje, vakkundig gevouwen
volgens origamitechniek. Het doet denken aan het dambordpatroon op
het dak van de W-hal - wellicht onbewust de inspiratiebron voor Benta
die vanuit het Hoofdgebouw hierop neerkijkt? Haar collega Ellaheh
Barzegar beperkte zich qua materiaal en techniek tot de schilderkwast.
“Ik vond het varkentje een beetje zielig, dus ik heb ‘m kleertjes
gegeven”, zegt ze, wijzend op zijn kleurrijke lappendekentje met
stiksels.
De prijswinnaars van de kerstpakketwedstrijd (met een vierpersoons
dagkaart voor de Efteling als hoofdprijs) worden woensdag 3 februari
om 16.00 uur bekendgemaakt in de hal van het Hoofdgebouw. Diezelfde
middag zijn alle ingeleverde kunstwerken daar tevens te bewonderen.
Foto: Bart van Overbeeke

Audi bekroont elektrische
TU/e-racewagen
De elektrische racewagen,
URE05e, die het University
Racing Team afgelopen week
presenteerde, heeft nu al een
eerste prijs gewonnen. Dat gebeurde tijdens de Audi Contest
Formula Student electric 2010
op 21 januari in Ingolstadt. De
Duitse autofabrikant gaf de
TU/e studenten een cheque
van vijftienduizend euro mee.
De eerste plaats is toegekend aan
het TU/e-team vanwege de ‘uitstekend toegepaste technieken’,
ontwerpkeuzes en omdat het
team het verst is in de ontwikkeling van de elektrisch aangedreven racewagen.
URE heeft de motor van het
racemodel van vorig jaar
omgebouwd tot een elektrisch
type. Er is een batterijpakket van
78 cellen ingebouwd dat wordt
geregeld door externe controllers. De twee in het achterframe
geplaatste
elektromotoren
leveren 95 pk met een rendement
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Het ontwerp van de URE05e.

van negentig procent.
Met de complimenten van het
hoofdkantoor van Audi kan URE
de eerste Student Formula wedstrijd in Groot Brittannië en de
daaropvolgende in Duitsland vol
vertrouwen
tegemoet
zien.
Bestuurslid Joni Driessen: “We
zijn natuurlijk blij met het geld,
maar belangrijker is de eer die
Audio ons toekent. Fijn dat zo’n
grote autofabrikant ons ontwerp
het beste vindt.”/

.
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Jim Schulpen
“Ik vind het leuk om af en toe mijn duistere kant te laten zien”
Interview: Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke
Als kind zat Jim Schulpen al
uren te knutselen. Onder
andere aan de jaarlijkse
Sinterklaassurprise, “meestal
van karton of hout en met een
hoop mechaniek erin”. Zijn
keuze voor Industrial Design
lag dan ook in de lijn der
verwachting. Toch twijfelt
hij over het ontwerpvak.
Onlangs ging zijn tweede
film, ‘Total Paranoia’, in
première; Schulpen schreef,
coachte, regisseerde,
monteerde en acteerde.
En dat smaakte naar meer.
Voor een romantische feel-good
movie hoef je bij de twintigjarige
Schulpen niet aan te kloppen.
“Ik hou niet van structuur of
voorspelbaarheid. Van mij mag
het lekker apart, donker, onbegrijpelijk, een beetje psychedelisch.” Dit komt onder meer tot
uitdrukking in zijn lange zwarte
jas, soms gecombineerd met

hoed en handschoenen -“ik vind
het leuk om mezelf af en toe van
mijn duistere kant te laten zien”en in zijn muzieksmaak: voorheen
metal, nu vooral dark elektro.
De TU/e-student, samenwonend
in Nijmegen, is daarbij altijd
geboeid geweest door films.
Quentin Tarantino scoort hoog,
vooral vanwege zijn durf op het
gebied van beeldbewerking.
Schulpen noemt diens recente
film ‘Inglourious Basterds’ als
voorbeeld, maar ook ‘Requiem
for a dream’, van Darren
Aronofsky, staat hoog op zijn
favorietenlijstje. Eigenlijk zijn
de acteerprestaties voor Schulpen
in veel films van ondergeschikt
belang: “Ik kijk vooral naar de
eindmontage, naar hoe alles wordt
gebracht en de totale sfeer die,
onder andere met muziek, wordt
neergezet.”
Rond zijn twaalfde maakte
Schulpen zijn eerste eigen
filmpjes met stop-motion, waarbij foto voor foto een filmpje
ontstaat. Op zijn kamer zat hij

hele dagen te spelen met vooral
Lego: “Het is leuk om zoiets herkenbaars tot leven te wekken”.
Zijn langste stop-motionfilmpje
duurde acht minuten - met tien
tot vijftien frames per seconde
een tijdrovende klus.
Een paar jaar geleden maakte hij
samen met zus Taru zijn eerste
grotere film: ‘CSI DintherHeeswijk’, een persiflage op
de bekende crimeseries op tv.
Zijn zus acteerde ook in ‘Total
Paranoia’, Schulpens tweede
grote filmproject dat zo’n
tweeënhalf jaar terug begon.
“Samen met een vriendin van
de middelbare school, Wietske
Overtoom, wilde ik een soort
clip maken bij een muziekstuk
van Orbital, een Brits duo dat
experimentele techno maakt.
Eigenlijk zijn het vooral een
hoop tonen, effecten en echo’s
bij elkaar. Maar het sprak mij erg
aan. Ik zag er, zoals wel vaker,
ook meteen allerlei beelden bij.”
Waar in de meeste films muziek
bij de beelden wordt gezocht,
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In De Hal treffen we Francis O’Brien.
In zijn kamer zit deze docent Engels
te wachten op een one-to-one student.
We treffen de docent van het Centrum
voor Communicatie, Taal en Techniek
(CTT) in een van zijn laatste weken aan
de TU/e. “Vanaf komend semester ben ik
hier niet meer. Ik ga dan fulltime verder
met mijn andere baan als docent aan de
Hogeschool van Rotterdam. Omdat ik in

werkt Schulpen liever andersom. “Ik wil sfeer in het totaalplaatje leggen en de kijker
daarmee pakken.”
Binnen de kortste keren was de
beoogde clip vergeten en lag de
plot voor een complete speelfilm
op tafel. Overtoom en Schulpen
werkten het verhaal uit, gingen
binnen hun vriendenkring op
zoek naar acteurs en leenden
een vakantiehuisje in de bossen
waar de meeste scènes werden
opgenomen. Dat de ID’er een
half jaar terug besloot even vrijaf
te nemen van zijn studie nadat
hij geen geschikte stageplaats
kon vinden, kwam goed uit.
De film van zeventig minuten
in een notendop: vijf studenten,
eigenlijk uit elkaar gegroeid, gaan
uit traditie toch weer samen
op vakantie. Als één van hen
zelfmoord pleegt, maar dit al
gauw geen zelfmoord blijkt te
zijn, wordt de film een soort
‘Wie is de mol?’.
‘Total Paranoia’ (www.totalparanoia.nl.tt) ging half januari

Rotterdam woon, bespaar ik daarmee veel
reistijd.” De Brit zal de TU/e gaan missen.
“Ik geef hier graag les. De studenten zijn
betrokken, geïnteresseerd en ze werken
hard. Ook mag ik mijn collega’s graag.
De TU/e is qua gebouwen misschien niet
de mooiste universiteit van de wereld,
maar ik houd van de atmosfeer hier. Die
is ‘studious’. Daarmee bedoel ik dat er
serieus met studeren wordt omgegaan.”
Ook de indrukwekkende onderzoekers
die hij heeft leren kennen tijdens assessments zal O’Brien gaan missen. Wat hem
betreft hoeft zijn vertrek geen officiële
happening te zijn, hij prefereert een
gezellige lunch met directe collega’s.
De kamer waarin hij sinds oktober 2007
zijn studenten trof en zijn lessen voorbereidde, is een standaardkantoor.
De enige persoonlijke stempels die hij
zette, zijn de twee grafieken van de kunstuitleen. Die zal hij voor 5 februari netjes
terugbrengen. Wat hem betreft kan dat
best met behulp van een bureaustoel met

in première op Schulpens
vroegere middelbare school,
Gymnasium Bernrode. Aan de
film werkten niet meer dan acht
mensen mee. De ID-student
schreef het script, regisseerde,
filmde (met een simpele
handycam) en bewerkte alles
met behulp van diverse Adobeprogramma’s die hij zichzelf
aanleerde. De productie was
dan ook nagenoeg ‘no budget’.
Schulpen blikt met plezier en
trots terug op het project. Wel
heeft het hem doen twijfelen
over zijn toekomst. “Ik wil vooral
deze hobby doorzetten, anderen
vermaken. En als dat als baan
kan, is dat mooi.” Eerst wil hij
sowieso zijn bachelor afmaken,
maar of hij verder gaat met
ontwerpen, weet hij nog niet.
“Ik zou me graag serieus in film
verdiepen, maar de filmindustrie
is niet gemakkelijk. Iets in de
reclame zou ook een mooie
combinatie van interesses
kunnen zijn.”/

.

Zie http://portfolio.casperdesign.nl/.

wieltjes. Zo heeft hij ze bij gebrek aan een
trolley ook naar zijn kamer gebracht, een
half jaar geleden. Tja, de kunstuitleen, die
zal hij waarschijnlijk ook gaan missen. (NS)
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TU/e ronselt personeel in VS
De TU/e is komend weekend
weer vertegenwoordigd op de
European Career Fair, die
plaatsvindt op de campus van
MIT in Boston. Twee medewerkers van de Dienst
Personeel en Organisatie
zullen samen met drie wetenschappelijk medewerkers de
bezoekers van de carrièrebeurs
ervan proberen te overtuigen
dat ze naar Eindhoven moeten
komen.
De wetenschappers zijn prof.dr.
Paul Koenraad (TN), prof.dr.
Antonio Liotta (W&I en EE) en dr.
Michael Debije (ST). Volgens
Femke Verheggen, die samen
met Annemarie Roefs DPO vertegenwoordigt, is gekozen voor
een zo breed mogelijke representatie: “Michael Debije is
Amerikaan en goed bekend met
het onderzoek bij BMT, Antonio
Liotta is verbonden aan W&I en
Electrical
Engineering,
en
Annemarie Roefs en ik hebben
overzicht over meerdere faculteiten.”

De TU/e-delegatie vliegt naar
Amerika gewapend met een lijst
van zo’n vijftig vacatures.
Verheggen: “We hebben de database met cv’s van de deelnemers
doorgespit en een flink aantal afspraken met potentiële kandidaten gepland voor de dagen na
de beurs. Daarnaast het is ook
gewoon belangrijk om ons
gezicht te laten zien en
Nederland en de TU/e bekend te
maken. Veel van de bezoekers
van de beurs weten amper waar
Nederland ligt. Die zien Europa
als één geheel. Daarom organiseert Brainport dit jaar ook een
speciale
middag
waarop
Nederland zich presenteert.”
Behalve de TU/e zijn dit jaar ook
de andere technische universiteiten,
Wageningen
en
Groningen present op de
European Career Fair. De voorgaande edities van de beurs
leverde een aantal serieuze contacten op, maar heeft voor zover
bekend nog niet geleid tot de aanstelling van nieuwe onderzoekers. (TJ)/
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Directeur Toon trompettert als de beste
Toon Christiaens wist meteen: de
snoezelhoek is vandaag van mij.
“Hier ga ik ’s middags ook graag
even liggen”, grinnikt hij. Hij is
zichtbaar in zijn element in het
knusse hoekje achterin het Teeja tur van de TUimelaar. Directeur
Toon is vandaag, woensdag 27
januari, één van de voorlezers in
het kader van de Nationale Voor leesdagen. Doel van de Nationale
Voorleesdagen is het voorlezen
aan baby’s, peuters en kleuters
die zelf nog niet kunnen lezen, te
bevorderen.
Terwijl Martine Coolen, de muzi kaalste juf van het kinderdag verblijf op het TU/e-terrein, in de
hal zingt en swingt bij ‘De wiebel billenboogie’ (prentenboek van het jaar 2010), is de
setting bij Toon rustig en intiem. De kindjes nestelen
zich verwachtingsvol op de zachte kussens en kruipen
gemoedelijk bij ‘de baas’ van de TUimelaar op schoot.
En als Hanna laat zien dat ze ‘auw’ aan haar handje
heeft, geeft Toon -zelf vader van twee kinderen- er een
dikke kus op.
“Dag meneertje Koekepeertje, mogen we even vragen:
wat zit er in uw wagen?”, zo draagt Toon voor uit ‘Ik
heb mijn wagen volgeladen’. Een scala aan dieren
komt in de beschreven ‘file met meer dan duizend

wielen’ voorbij - en Toon imiteert ze met verve. En dat
ging sinds gisteren al als een lopend vuurtje rond
onder de dames van het kinderdagverblijf. Juf Evelyn
Smits-Vissers is dan ook openlijk teleurgesteld als
het, in haar ogen te vroeg, tijd is voor een groeps wissel. “Ik heb de olifant nog niet gehoord!” Maar
Toon is de flauwste niet en trompettert er lustig op los
- speciaal voor juf Evelyn, die haar groepje tevreden
naar de volgende voorlezer brengt.
Foto: Bart van Overbeeke

TU Delft moet bouwen of terugbetalen

Krijgt de Delftse faculteit bouwkunde geen nieuw gebouw, dan moet
de universiteit de subsidie ervoor terugbetalen. De 25 miljoen euro
was alleen bestemd voor nieuwbouw, meldt het ANP. De oude bouwkundefaculteit brandde in mei 2008 af. Minister Ronald Plasterk beloofde daarop een bijdrage van 25 miljoen euro voor een nieuw faculteitsgebouw. Op een ideeënprijsvraag stuurden architecten en
studenten uit vijftig landen honderden voorstellen in. Nu blijkt dat
een bestaand gebouw -het oude hoofdgebouw ‘uitstekend voldoet’.
Met het ministerie gaat de TU Delft nu overleggen over de 25 miljoen
euro, die al werd overgemaakt. “Aan het hoofdgebouw moet nog het
een ander gebeuren en zonder dat geld komen we niet uit.” (HOP)

Laptopdieven slaan
slag op TU/e-campus
Zes laptops werden afgelopen
week gestolen op verschillende plaatsen op het TU/eterrein. Twee verdwenen er
tijdens de donderdagborrel bij
natuurkundige studievereniging Van der Waals, twee laptops werden maandag gestolen
bij de faculteit Electrical
Engineering en nog eens twee
werden die dag ontvreemd bij
studievereniging GEWIS
(Wiskunde & Informatica).
Teamleider Hay Becks van de
BedrijfsHulpVerlening zucht. Al
jaren proberen de beveiligers studenten en medewerkers ervan te
doordringen vooral waardevolle
zaken achter slot en grendel op te
bergen, “maar het blijft moeilijk,
zeker als mensen hiervoor naar
een kluisje een stukje verderop
moeten lopen. De aandacht
verzwakt snel weer”.
Vooral de donderdagmiddag,
wanneer de meeste studieverenigingen borrelen, is volgens
Becks een zwak moment. Zo
bleek ook donderdag 21 januari
weer, toen twee studenten
Technische Natuurkunde zonder
hun meegebrachte laptops huiswaarts moesten keren. Eén van
de laptops was met een kabelslot
vastgelegd, de andere stond op de
grond. Wel werd in de G-vleugel
van N-laag een andere, lege laptoptas teruggevonden. Becks
sluit niet uit dat de dief een wisseltruc heeft toegepast.
Hetzelfde gebeurde maandag 25
januari in Impuls (het voormalige E-laag), waar een mede-

werker van de faculteit Electricial
Engineering het slachtoffer werd
van diefstal. Twee laptops werden
gestolen: één van de universiteit,
één van hemzelf. Ook hier werd
een lege notebooktas teruggevonden, evenals in het Hoofdgebouw waar op dezelfde dag
twee laptops werden gestolen bij
studievereniging GEWIS.

Zoete inval

Volgens Becks zijn de verenigingsruimtes vaak makkelijk toegankelijk en zijn de vaste gebruikers daarvan niet altijd even alert
op vreemde bezoekers. Pr-functionaris Leanne Scheepers van
GEWIS erkent dat. “Vooral in
tentamenweken, zoals nu, lopen
er meer mensen hier over de verdieping dan anders en kennen
we niet iedereen.” GEWIS-leden
zetten hun laptops veelal bij de
kapstok vlakbij de deur, “dat
wordt
als
redelijk
veilig
beschouwd”.
Niet
helemaal
terecht, zo bleek maandag weer reden voor de vereniging om
direct extra waarschuwingsbriefjes op te hangen, aldus
Scheepers.
Ook Van der Waals waarschuwt
haar leden voor dieven en tipt om
laptops in elk geval vast te
ketenen, maar liever nog op te
bergen in een kluis. Er zijn
kluisjes verderop in het gebouw,
maar het verenigingsbestuur
overweegt om werk te maken van
kluisjes in de eigen (G-)vleugel.
“We hopen dat de faculteit hieraan wil meewerken”, aldus voorzitter Gijs ten Haaf. (MvdV)/

.

Jonge TU/e-hoogleraar wint symposium
Prof.dr.ir. Luc Brunsveld heeft
de NVBMB-prijs gewonnen,
een jaarlijkse prijs van de
Nederlandse Vereniging voor
Biochemie en Moleculaire
Biologie voor relatief jonge
onderzoekers. De prijs omvat
een geldbedrag van tweeduizend euro en het voorrecht
een symposium te organiseren.
Brunsveld (1975) is sinds 2008
hoogleraar Chemische Biologie
aan de TU/e-faculteit Biomedische Technologie.
Volgens faculteitgenoot dr.ir.
Maarten Merkx, die Brunsveld
voor de prijs nomineerde, betekent de prijs dat Brunsveld in

staat gesteld wordt het jaarlijkse
voorjaarssymposium van de
NVBMB aan de TU/e te organiseren: “Dat symposium vindt
waarschijnlijk in juni plaats. Hij
mag het thema van het symposium kiezen en krijgt een
budget waarmee hij buitenlandse sprekers naar Eindhoven
kan halen.” Brunsveld was zelf
niet in staat te reageren wegens
verblijf in het buitenland.
De chemicus Brunsveld past zijn
chemische kennis en methodes
succesvol toe op biologische problemen. Zo gebruikt hij chemische synthesetechnieken om te
achterhalen hoe de zogeheten
nucleaire receptoren werken die
een belangrijke rol spelen bij het

ontstaan van borstkanker. Hij
promoveerde in 2001 onder
leiding van prof.dr. Bert Meijer
en keerde na een verblijf aan het
Max
Planck
Instituut
in
Dortmund in 2008 terug aan de
TU/e. In datzelfde jaar ontving
hij een prestigieuze ERC Starting
Grant van de Europese Unie.
Brunsveld
is
de
eerste
Eindhovense winnaar van de
NVBMB-prijs, die sinds 1981
wordt uitgereikt. (TJ)/

Ach en Wee

.
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Opinie TU/e
Vox Academici
Prof.dr. Sandro Etalle, hoogleraar Security bij Wiskunde & Informatica

Internetcensuur niet zo makkelijk
te omzeilen als Bill Gates beweert
Google gaat een ongecensureerde
versie van zijn Chinese website aanbieden. Microsoft-directeur Steve
Ballmer keurde deze actie af en topman
Bill Gates liet weten dat het met de
Chinese censuur wel meevalt. Deze zou
gemakkelijk zijn te omzeilen. Hoe werkt
internetcensuur en hoe kunnen we
eraan ontkomen?
“Niemand weet precies wat voor filter de
Chinese overheid gebruikt voor de
blokkade”, zegt prof.dr. Sandro Etalle,
hoogleraar Security bij de faculteit
Wiskunde & Informatica. “Er bestaan wel
speculaties over. Elke computer heeft een
IP-adres, een nummer waaraan de
websites zijn gekoppeld. Het kan zijn dat
ze filteren op IP-adres. Het is niet eenvoudig erachter te komen welke sites
moeten worden geblokkeerd. Ik heb
vernomen dat ze hiervoor, naast zoekmachines, vrijwilligers gebruiken die
bepaalde sites doorgeven. Op een vergelijkbare manier worden in Nederland
websites over pedofilie opgespoord. Er is
wel onderzoek gedaan naar automatische
opsporing van bijvoorbeeld pornografie,
maar ik heb geen flauw idee hoe effectief
dat is.
De overheid kan vervolgens aan Google
vragen om deze sites niet door te geven
wanneer mensen een zoekterm intikken.

Daarmee wordt de site zelf niet geblokkeerd, maar burgers kunnen hem nog
maar heel moeilijk vinden.
De vraag of internetcensuur makkelijk te
omzeilen is, vind ik eigenlijk interessanter. Voor een klein deel van de populatie
die goed met computers kan omgaan, is
dit inderdaad niet moeilijk. Er zijn technieken die het bijna onmogelijk maken
om te herleiden welke site een bezoeker
bezoekt. Daarvoor worden proxy’s
gebruikt: computers in een ander deel
van de wereld waaraan je de eigen computer kunt koppelen. Er zijn duizenden
proxycomputers die mensen kunnen
gebruiken opdat onduidelijk is aan welke
computer ze werken. De Chinese
overheid zal natuurlijk proberen om ook
de proxy’s te blokkeren, maar elke dag
komen er proxy’s bij en verdwijnen er
andere.
Voor een techneut is het relatief gemakkelijk om proxy’s te gebruiken, maar ik
vraag me af welk percentage van de populatie hiertoe in staat is. Ik vermoed slechts
enkele procenten. Bovendien duurt het
een tijdje voordat een website via een
proxy op het scherm verschijnt. Dat
maakt het minder interessant om gebruik
te maken van een proxy. De uitspraak van
Bill Gates dat de Chinese censuur makkelijk is te omzeilen, lijkt mij dus een
beetje kort door de bocht.

Prof.dr. Sandro Etalle. Foto: Bart van Overbeeke

De achterliggende morele kwestie vind ik
persoonlijk moeilijk te beoordelen. Ik
deel de wereld niet graag in in goede en
slechte mensen, waarbij de slechteriken
censuur opleggen. Je kunt ook vraagtekens zetten bij dingen die hier in het
westen gebeuren. Zo worden ongelooflijk
veel privégegevens verzameld onder het

mom van terrorismebestrijding. De
cijfers wijzen erop dat met al die
gegevens geen enkele terrorist wordt
opgespoord en toch wordt deze weg
ingeslagen.”/

.

Tekst: Enith Vlooswijk

De TU/e in 2020
Waar moet de TU/e in 2020 staan in de regio, nationaal en internationaal?
Wekelijks geeft iemand van binnen of buiten de universiteit op deze vraag zijn of
haar visie.

Op het gebied
van arbeidsvoorwaardenregelingen hebben processen uit
het verleden vaak een voorspellend karakter. Daarom
eerst een terugblik. In 1993
werd aan de universiteiten een
proces van deregulering en
overdracht van bevoegdheden
in gang gezet. Volledig eigenmeesterschap zou de instellingen slagvaardiger en effectiever maken, zo was de opvatting. Vijf
jaar later werden we dan ook een caosector. De bonden wilden zekerheid, kwaliteit en aandacht voor de werknemers;
verankerd in een voor alle universiteiten
geldende regelgeving. Gelijke behandeling, rechtszekerheid, zekere werkgelegenheid en gelijke betaling voor gelijk werk
waren daarbij de trefwoorden. VSNU
wilde een cao gebaseerd op flexibiliteit en
mobiliteit, onder het credo: contracteer
vrijheid via een cao-à-la-carte met arbeidsvoorwaarden op maat, inkomensflexibiliteit, inkomensdifferentiatie en prestatiebeloning.
Herkenbare tegenstellingen, ook nu nog.
Uit die tegenstellingen is het huidige
compromis ontstaan. Dit compromis
wordt door zowel de bonden als de universitaire werkgevers als redelijk positief
beoordeeld. Er zijn mogelijkheden om de
rol als werkgever vorm te kunnen geven
en er is ruimte gekomen en gebruikt om
meer maatwerk in arbeidsvoorwaarden te
realiseren. De beloningsmogelijkheden
voor wetenschappelijk talent worden
echter verschillend beoordeeld. De werkgevers vinden daarnaast dat zij te weinig
invloed op pensioengebied hebben en dat

er belemmeringen en ongewenste neveneffecten in het
aanstellings- en ontslagrecht
zitten. De bonden zijn het daar
niet mee eens. Vergaande
individualisering in de maatschappelijke verhoudingen
en de veranderende politiekeconomische situatie laten
zich echter gelden. De
afbraak van het sociale zekerheidstelsel van Nederlandse werknemers
is aan de orde van de dag. Verzakelijking,
kennisvalorisatie en focussering en resultaatgerichtheid op onderzoeksgebied
doen ook aan de universiteit hun intrede.
De arbeidsvoorwaarden zullen er door
worden beïnvloed. Bovendien, als het aan
de Nederlandse werkgevers in het algemeen ligt, gaan onze cao’s er heel
anders uitzien. Alleen kaderstellende
regels! De individuele arbeidsvoorwaardenafspraak komt er aan, zo stelt men.
De cao kan dan op een A4tje.
Wordt de universiteit op termijn een
verzameling van zzp’ers die een wetenschappelijke klus komen klaren? Ik denk
dat ook in een kennismaatschappij
behoefte is aan samenwerking en die is
gebaat bij rust en zekerheid in de werksituatie. Oude waarden blijven ook in
nieuwe tijden gelden! Maar richting 2020
komen er ongetwijfeld nieuwe compromissen; de geschiedenis herhaalt zich.
Martin van Gessel,
woordvoerder van de gezamenlijke
bonden in het Instellingsgebonden
Overleg aan de TU/e en cao-onderhandelaar voor CNV Publieke Zaak

Lang geleden was er een film met de titel
‘The man who loved women’. Interessant,
dacht ik, totdat duidelijk werd dat de man
van vrouwen hield zoals bijna alle mannen
wel van vrouwen houden. Weg ermee.
Ik houd ook van vrouwen, maar niet
alleen zoals de meeste mannen wel van
vrouwen houden. Ik ben een bewonde raar; ik denk dat de wereld door vrouwen
overeind gehouden wordt. De volgende
variant op een bekende dichtregel geeft
mijn bewondering goed weer:
Door toedoen van de vrouw die zwoegt
bestaat de wereld voort.
Zegt u wel eens iets aardigs tegen uw
vrouw? Toen mijn vrouw iets zwaarder
werd -een beetje maar- troostte ik haar
met “Van jou is er nooit te veel”. Onder
mijn favoriete vrouwen zijn, naast mijn
echtgenote en de presidente van een
Afrikaans land, wier naam mij ontschoten
is, Madeleine Albright, Marga Klompé,
Angela Merkel en Christiane Amanpour
van CNN. Moederlijke types? Het zij zo.
Sinds kort maakt een vrouwenhaters boek furore: Män som hatar kvinnor Mannen die vrouwen haten, van Stieg
Larsson. Niet mijn boek. Een oud-klas genote die Zweeds gestudeerd heeft,
zegt dat ik niets mis, als ik het niet lees.
Toen ik het toch ‘random’ opensloeg,
kwam ik midden in de toegepaste
vrouwenhaat terecht.‘Doesn’t turn me on’.
Gelukkig zijn er ook vrouwen die mannen
haten. Google geeft bijna evenveel hits
voor ‘Women who hate men’ als voor het
omgekeerde. Maar, vrouwen haten

mannen niet per se, maar ‘omdat’: omdat
ze hun rotzooi niet opruimen, hun voeten
niet vegen of vergeten de vuilnis buiten
te zetten. Dat is geen haat, dat is liefde.
Ik heb toch een, zij het tamelijk absurd,
voorbeeld van onversneden mannenhaat:
Het volgende fragment staat op een oud
45-toerenplaatje van Ella Fitzgerald: Hard
Hearted Hannah, the vamp of Savannah,
GA - de afkorting voor de Amerikaanse
staat Georgia - spreek uit: Gee Ay.
To tease ‘em and thrill ‘em,
to torture and kill ‘em
is her delight, they say.
She’s Hard Hearted Hannah,
the vamp of Savannah, GA!
Zo kan het dus ook.
Fred Steutel

Effe zeuren
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TU/e-technici maken Belgische chips
Twee technici van de faculteit
Electrical Engineering zijn
mede-auteur van een artikel
dat afgelopen zondag op de
site van Nature Photonics is
gepubliceerd. De TU/e-medewerkers, ing. Erik-Jan Geluk en
ing. Tjibbe de Vries, droegen
bij aan een project van het
Belgische instituut IMEC en de
Universiteit van Gent.

De Eindhovense technici hielpen
in de nieuwe cleanroom van de
TU/e bij de vervaardiging van
minuscule lasertjes op een chip
van indiumfosfide. Het onderzoeksinstituut voor communicatietechnologie COBRA van de
TU/e heeft veel ervaring met dit
halfgeleidermateriaal. De Belgen
beschrijven in het artikel de
volledig optische geheugenscha-

keling die ze hebben gemaakt op
een chip. Deze optische chips
zijn potentieel sneller en energiezuiniger dan de huidige elektrische chips, maar de hiervoor
benodigde lasertjes kunnen niet
uit silicium worden gemaakt.
Daarom combineerden de onderzoekers een siliciumchip met
indiumfosfide.
De Vries: “Een groot deel van de

ID’er wint tweede prijs met windbos-concept
Het aanleggen van nieuwe
bossen in Nederland is duur en
ze leveren vervolgens ook niet
echt iets op. Maar bossen met
windmolens erin kunnen wél
geld opbrengen. Met dat idee
werd ir. Sander Kruitwagen,
alumnus en parttime onderzoeksassistent van Industrial
Design (ID), onlangs tweede
bij een prijsvraag van
InnovatieNetwerk.
Hoe kunnen we in Nederland
meer bossen realiseren? Die
vraag stond centraal tijdens de
digitale battle voor studenten en
young
professionals
die
InnovatieNetwerk via de site
Battle of Concepts lanceerde.
Vijftig concepten, waaronder vijf
van (oud-)TU/e’ers, werden
vorige week in boekvorm gepresenteerd.
InnovatieNetwerk,
opgezet door het ministerie van
Landbouw,
hoopt
hiermee
andere partijen aan te moedigen
om op nieuwe manieren te
werken aan meer bos. Zo is
Albert Heijn betrokken bij het
winnende ‘supermarktbos’ dat
werd bedacht door iemand van de
Universiteit van Amsterdam.
Kruitwagens idee voor de wind-

processing van deze gecombineerde chips gebeurt bij IMEC en
de Universiteit van Gent, maar
een deel van de processing van de
lasers is in Eindhoven gedaan,
omdat we daarvoor in de COBRAcleanroom betere faciliteiten
hebben.” Het leverde de technici
een vermelding als auteur van het
artikel op. Overigens niet voor
het eerst, ook in 2007 haalden

bossen ontstond tijdens een
brainstormsessie
met
oudstudiegenoot Marcel Verbunt.
“Grond in Nederland is schaars
en daarom hebben we mogelijkheden bekeken om verschillende vormen van grondgebruik
te combineren en daarbij de
aanleg van bossen rendabel te
maken.”
Het concept ‘Dubbelgroene
windenergie’ komt erop neer dat
bij het aanleggen van een bos in
hetzelfde gebied meteen windmolens worden gebouwd. Een
bos met windmolens kost geen
geld, het levert op. Bijkomend
voordeel is dat met de windmolens duurzame energie kan
worden
opgewekt
zonder
overlast voor omwonenden. Wel
moet volgens Kruitwagen onderzocht worden of het onderhoud
van de molens in het bos een

probleem wordt en of de molens
gevolgen hebben voor de flora en
fauna in de omgeving. “Maar als
die onderzoeken positief uitpakken, is er alle reden om een
windbos aan te leggen”, stelt de
ID-alumnus.
De gedachte van Kruitwagen om
windenergie en bosaanleg te
combineren, wordt in de praktijk
overigens al verkend door de
Stichting
Klimaatlandschap
Nederland, waar ongeveer gelijktijdig eenzelfde idee was
ontstaan. Volgens een woordvoerster van InnovatieNetwerk
wil
deze
stichting
met
Kruitwagen graag verder brainstormen over het concept.
(MvdV)/

.

.

En ik vind...
BKO-certificaten

Illustratie: Sander Kruitwagen.

Geluk en De Vries al eens de
auteurslijst van een artikel in het
hoog aangeschreven Nature
Photonics. Destijds ging het wel
om echt Eindhovens onderzoek.
(TJ)/

Ik hoef weliswaar geen BKO-certificaat
meer te halen, maar ik zou toch willen
weten wat er in de ‘portfolio’ zou
moeten of kunnen zitten. Daar wordt
niets over gemeld. Zou een briefje van
mijn moeder dat ik een ‘fijne jongen’
ben die ook heel aardig kan zingen,
een geschikte bijdrage zijn? Moet
ik proberen onderwijsprijzen te
verzamelen of goede beoordelingen
door studenten? Zou het helpen om
er een paar biljetten van vijftig euro bij

te voegen? Mag ik het certificaat
ingelijst aan de muur hangen?
Nog twee vragen: krijgen de
mensen van de ‘doelgroep’ hier nog
informatie of instructie over en, zou
over vier jaar, als alle portfolio’s gevuld
zijn, dit systeem nog bestaan? Ik hoop
het te beleven.
Fred Steutel,
emeritus hoogleraar Wiskunde

In memoriam
Rob van der Linde

Op 17 januari overleed prof.dr. Rob van der Linde, emeritus hoogleraar
Coating Technologie van de TU/e. Rob van der Linde is zeven jaar
(1995-2002) werkzaam geweest aan de faculteit Scheikundige
Technologie en heeft daar op eigen wijze invulling gegeven aan
het onderzoek en (post-academisch) onderwijs op het gebied van
de coatingtechnologie.
Coatingtechnologie Nederland verliest niet alleen een deskundig
onderzoeker, maar tevens een gerespecteerd netwerkbouwer.

Zie ook www.innovatienetwerk.org.

Bestuur faculteit Scheikundige Technologie

TU/e-hoogleraar Steinbuch: “Terpstra
vergist zich in zwaarte studie Automotive”
Doekle Terpstra, voorzitter van
de koepel van hogescholen HBOraad, ventileerde woensdag 27
januari zijn mening over de
toekomst van het hoger onderwijs. In een interview met
dagblad Spits tekent hij onder
meer aan dat universiteiten te
veel studies aanbieden die eigenlijk op het hbo thuishoren. Als
voorbeeld noemt hij de opleiding
Automotive. “Die bieden wij al
jaren aan op het hbo”, aldus
Terpstra.

Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch,
kartrekker van de TU/e-masteropleiding Automotive en hoogleraar Regeltechniek aan de
faculteit Werktuigbouwkunde,
wil liever niet al te veel woorden
vuil maken aan deze opmerkelijke uitspraak. “Ik vind het een
rare en zielige opmerking van
Terpstra. Hij weet niet waar hij
het over heeft. Ik denk dat hij zich
vergist in de zwaarte van de
studie. We doen hier een masteropleiding en die is heel zwaar. Je

roept toch ook niet dat de studie
Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek in Delft thuishoort op
het hbo? Automotive wordt inderdaad al jaren door het hbo
aangeboden, maar dat is toch
geen reden om daar op wetenschappelijk niveau niets mee te
doen?”/

.

Samenwerking met Roemenië verrast ambassadeur
TU/e-rector prof.dr.ir. Hans van
Duijn en directeur dr. Karen Ali
van het Onderwijs en
Studenten Service Centrum
hebben maandag 25 januari
gesproken met de Nederlandse
ambassadeur in Roemenië. De
ambassadeur, Tanya van Gool,
was hier voor het eerst op
werkbezoek om te horen over
de mogelijkheden van samenwerking tussen beide landen
op het gebied van onderwijs.
Volgens Ali was Van Gool, tot afgelopen zomer nog ambassadeur
in Suriname, verrast over de vele

relaties die er al zijn. Zo bestaat er
een
uitwisselingsprogramma
met de Universitatea Politehnica
di Bucuresti en bestaat er een
‘joint doctoral degree’ met de
Gh. Asachi Technical University
of Iasi. Verder spraken Van Gool,
Ali en de rector over de mogelijkheden van het Talent Scholarship-programma, dat studenten
de mogelijkheid biedt een master
te volgen met kans op een baan.
Ali: “Daar was ze erg van onder
de indruk”.
Nieuwe concrete mogelijkheden
tot samenwerking zijn uit het
werkbezoek niet voortgekomen.

Wel gaf de ambassadeur de TU/e
de contactgegevens van de verantwoordelijke voor onderwijs
bij de ambassade, voor het geval
de universiteit op dat vlak ondersteuning nodig zou hebben.
Op het moment studeren er 13
Roemeense studenten aan de
TU/e en zijn hier 31 Roemenen
werkzaam. (MvdV)/

.

Gerard Verkroost
Kort na het bereiken van zijn zeventigste verjaardag is op 14 januari
ir. Gérard Verkroost overleden, voormalig universitair docent aan de
faculteit Electrical Engineering. Bij een hele generatie studenten
Elektrotechniek was hij gewaardeerd en geliefd als docent in de
netwerktheorie en de digitale signaalverwerking. Diezelfde waardering
ontving hij van zijn studenten aan de Universiteit Twente en van de
(soms wat oudere, in het analoge tijdperk opgeleide) deelnemers aan
de PATO-cursussen ‘Digitale Signaalverwerking’.
Bij hem hebben zij allen meer dan het pure vak geleerd, zijn colleges
waren ook oefeningen in het logische denken. Bewust heeft hij de
verleiding weerstaan het vak onnodig te populariseren. Zo leerden zijn
in de elektrotechnische begrippenwereld geschoolde toehoorders
onderscheid te maken tussen nodige en voldoende voorwaarden,
op zulk een indringende manier, dat deze twee kreten zijn merknaam
werden. En zij leerden hoe mooi een wiskundig bewijs kan zijn.
Tijdens zijn studie in Eindhoven was hij gefascineerd door de wiskundec o l l e g e s v a n w i j l e n p r o f . S e i d e l . W a nn e e r h i j , z o a l s d i k w i j l s , h e t w o o r d
‘didactisch’ in de mond nam, dan gingen zijn herinneringen gauw
terug naar deze TU/e-pionier van het eerste uur. Na voltooiing van zijn
studie Elektrotechniek trad hij in dienst van de groep ‘Theoretische
Elektrotechniek’, sectie ETb, onder leiding van prof. Fettweis, die hem
wegwijs heeft gemaakt in de klassieke netwerktheorie en met wie
hij zich een leven lang verbonden voelde. In 1967 werd de leerstoel
overgenomen door ondergetekende, en dit was het begin van een
vele jaren durende vruchtbare samenwerking.
Wanneer de faculteit mij gevraagd heeft om deze herinneringen op
te schrijven, dan niet alleen vanwege de lange gezamenlijke staat van
dienst, maar ook vanwege een diepe onderlinge overeenstemming.
Dit betreft vooral het tegenwoordig enigszins onderbelichte onderwijs
in al zijn facetten. Hier heeft Gérard Verkroost door middel van colleges
en dictaten, maar ook door het begeleiden van een groot aantal
afstudeerders blijvende sporen achtergelaten.
Hans Butterweck, faculteit Electrical Engineering
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Digibewust met SuperTU/esday
Elektronisch stemmen,
reizen met de OV-chipkaart,
internetbankieren, gretig
hamsteren met de
bonuskaart: in ons dagelijks
leven spelen computers,
netwerken en informatiesystemen een prominente
rol. In hoeverre ons gebruik
van al die ict-toepassingen
veilig en betrouwbaar is,
daar denken we
nauwelijks over na. De TU/efaculteit Wiskunde &
Informatica wil hierin
verandering brengen met
haar SuperTU/esday over
digitale veiligheid op
donderdag 11 februari.
Van Tilborg, Etalle en Van Lierop.
Foto: Bart van Overbeeke

De wereld is doorgeschoten in haar hang
naar informatie en openheid, vindt
prof.dr.ir. Henk van Tilborg. “De privacy
van burgers gaat helemaal naar de
knoppen.” De hoogleraar coderingstheorie en cryptologie kijkt er bezorgd bij.
Collega prof.dr. Sandro Etalle, hoogleraar
embedded systems security, vult aan:
“Er zijn doorlopend vernieuwingen
waarin onze persoonlijke gegevens
een rol spelen: neem het elektronisch
patiëntendossier, de OV-chipkaart, het
rekeningrijden. Veel burgers zeggen:
‘Ik ben geen terrorist, ik heb niks te
verbergen’ en vertrouwen er maar op

dat de overheid weet en doet wat goed is.
Terwijl het maar de vraag is of dat
vertrouwen terecht is.”
Van Tilborg
vervolgt:
“Een OVchipkaart
hoeft in feite
alleen maar
te laten zien
dat jij betaald
hebt voor je
reis - terwijl intussen ook al je reisgegevens
worden opgeslagen. Daar mag je best
vraagtekens bij zetten. En toen Britney

Spears twee jaar terug wegens drugsproblemen werd opgenomen, wist bij wijze
van spreken elke kliniekmedewerker een
paar uur later
precies wat er
met haar aan
de hand was.
Oké, dat was
in Amerika
en het ging
om een ster maar toch.”
Het vertrouwen van veel burgers is te
vanzelfsprekend, vindt de hoogleraar:
“We moeten ons ervan bewust zijn dat

overheid, bedrijven, instellingen en
burgers vaak verschillende belangen
hebben.”
Dat geeft een spanningsveld waarmee
ook TU/e-onderzoekers te maken hebben,
aldus Van Tilborg - ook al richten wetenschappers zich vooral op de technologie,
en minder op bijvoorbeeld de ethische
of juridische aspecten van hun werk.
Als voorbeeld noemt hij ‘Digital Rights
Management’, een techniek om digitale
rechten van makers of uitgevers van
bijvoorbeeld muziek en films te beheren:
“Hierin wordt onze technologie gebruikt,
maar ik ben niet zo enthousiast over de

hij het object ‘herkent’ als een flesje
water en alle relevante handelingen
erop afstemt.

wordt gebaseerd op de input van alle
Europese partners en zal binnen een
jaar worden getest.
Daarvoor is in het lab van Werktuigbouwkunde een ziekenhuiskamer nagebouwd,
voorzien van bed, kastje en aanrecht. Op
enkele vierkante meters wil RoboEarth
aantonen dat zorginstellingen met een
gerust hart eenvoudige alfahulp kunnen
uitbesteden aan robots. Er komen in
totaal zes demonstraties die vooral
moeten aantonen hoe de onderlinge
uitwisseling van kennis leidt tot betere
individuele prestaties van de robots.
Het gaat weliswaar om de eerste kleine
voorzichtige stapjes, maar de boreling
is daar.
Het vrijwillig delen van informatie is
volgens Janssen geen probleem. “Als
iemand een algoritme ontwikkelt voor
het herkennen van een stoel of ander
voorwerp, zal hij dat misschien graag
voor zich houden. Maar ik denk dat het
ons lukt om de robotica-industrie snel
duidelijk te maken dat het delen van
kennis veel meer voordelen biedt en
dat ze er een veelvoud aan informatie
voor terugkrijgen.”
Natuurlijk zijn veel zaken nog niet uitgekristalliseerd. Moet de database op één
centraal punt komen te staan, of is het

“Gebruiksvriendelijkheid
en veiligheid lijken haaks
op elkaar te staan”

Alfahulp op robotwieltjes
Vloeren dweilen, plantjes water geven,
drankjes serveren en zalen opruimen.
Robots zullen dit soort klusjes in de
nabije toekomst van elkaar leren,
zonder tussenkomst van de mens.
Het internationale project RoboEarth,
in gang gezet door de TU/e, gaat een
wereldwijde database opzetten waar
robots hun opgeslagen kennis kunnen
uitwisselen om handiger te worden.
Kunstmatige intelligentie met een
sneeuwbaleffect? Het lijkt binnen
handbereik.
Robots die elkaar trucjes leren en steeds
slimmer worden spreken tot de verbeelding. Kunstmatige intelligentie is
een dankbaar onderwerp voor schrijvers
en filmers van sciencefiction. Maar een
doemscenario à la The Terminator
waarin filmster Arnold Schwarzenegger
als een op hol geslagen androïde de
mensheid bedreigt? Nee, dat is echt
een brug te ver, lacht ir. Rob Janssen
van de faculteit Werktuigbouwkunde.
Hij is een van de drie promovendi die
binnen de vakgroep Control Systems
Technology werkt aan RoboEarth. Het
project onder leiding van dr.ir. René van
de Molengraft loopt sinds deze maand
en is bedoeld om robots zelfstandiger en

vaardiger te maken voor industrie en
zorg. Dat zal gebeuren met een wereldwijde database waarmee robots hun
kennis delen met soortgenoten. Hoe
meer informatie op de database voorhanden is, hoe ‘slimmer’ de robots
kunnen worden. Ze hoeven hierdoor
niet meer telkens door mensen te worden
geprogrammeerd voor nieuwe situaties,
maar leren rechtstreeks van andere
robots,waar ook ter wereld.
Het downloaden van andermans kennis
via internet loopt automatisch via een
draadloos wifi-net. Het stelt robots in
staat om slechts met zeer geringe
vertraging te anticiperen op nieuwe
situaties. Janssen: “Ze zullen niet zomaar
een tennisbal uit de lucht plukken,
maar kunnen wel adequaat reageren op
stoelen of bedden die zijn verplaatst.”
Hij vergelijkt de uitwisseling van kennis
met het aanbod van Google Images.
Iedere beeldopname die een robot maakt,
wordt doorgestuurd naar de databank
waar er een label aan komt te hangen.
Zo ontstaat een bestand van bijvoorbeeld
twintig, dertig, mogelijk honderd afbeeldingen van een flesje water. Zodra een
‘onervaren’ robot een flesje water in het
vizier krijgt, surft hij met behulp van de
databank langs alle afbeeldingen. Totdat

Collectief geheugen

De ontwikkelingen op het gebied van
robotica gaan stormenderhand, maar
het ontbrak tot dusver aan een collectief
geheugen voor robots. Het idee borrelde
vorig jaar op bij projectleider Van de
Molengraft, die mede dankzij de zogeheten Robocup-toernooien al over een
heel netwerk beschikte en snel medestanders vond. In samenwerking met de
universiteiten van Stuttgart, Zaragoza en
München, Philips Applied Technologies
en de ETH Zürich gaat de TU/e komende
vier jaar een haalbaarheidsonderzoek
doen. Daarvoor heeft het van de EU een
budget gekregen van 5,6 miljoen euro.
De vakgroep in Eindhoven richt zich
vooral op het leerproces van de robot en
hoe deze alle data associeert. Het moet
ertoe leiden dat bij de robot een soort
bewustwording van zijn omgeving
ontstaat en hij het verschil ziet tussen
bijvoorbeeld een ziekenhuiskamer en
fabriekshal. Verder zal de TU/e zich
bezighouden met de ontwikkeling van
de platforms voor de eerste prototypes.
De uitrusting van robotarmen en sensors
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manier waaróp. Voor dvd’s is de wereld
bijvoorbeeld opgedeeld in regio’s: als ik in
Azië een film op dvd koop, kan ik die hier
in Nederland niet afspelen. Bedrijven
gebruiken artiesten en hun inkomens als
argument, terwijl ze er intussen vooral
op uit zijn kunstmatig hun winst te
verhogen.”
Ander probleem: digitale veiligheid staat
of valt voor een groot deel met hoe de
gebruiker daar zelf mee omgaat. Van
Tilborg:
“Gebruiksvriendelijkheid
en veiligheid
lijken haaks op
elkaar te staan,
terwijl de mens
zélf simpelweg
vaak de zwakste
schakel is.” Collega Sandro Etalle:
“Als iedereen zijn password op een
sticker schrijft en op zijn computer plakt,
is het middel erger dan de kwaal.”
Met de SuperTU/esday hopen de
professoren bezoekers vooral wat
‘digibewuster’ te maken. De groepen
van Van Tilborg (Wiskunde) en Etalle
(Informatica) vormen samen het
Eindhoven Institute for the Protection
of Systems and Information (EIPSI),
dat de SuperTU/esday organiseert.
Ook betrokken is alumni-officer
dr.ir. Marloes van Lierop, tevens adjunctopleidingsdirecteur bij Technische
Informatica.
Internetfraude, identiteitsdiefstal en
voorbeelden van schade bij bedrijven
en instellingen door een onvoldoende
beveiligde digitale omgeving zijn enkele
van de onderwerpen die op de dag aan
bod komen. Op het programma staan
voordrachten (van onder anderen misdaadschrijver Charles den Tex, Andy
Clark van Detica Forensics en Jan de Boer
die voor Capgemini met gladde praatjes
bedrijven binnendringt om hun informatiebeveiliging te ontleden), workshops
en een forumdiscussie. De lezingen
zijn verdeeld over vijf tracks voor de

verschillende doelgroepen: van scholieren
tot alumni, van bedrijven tot overheidsinstanties, van belangstellende leken tot
onderzoekers.
Het onderwerp digitale veiligheid wordt
niet alleen vanuit technisch perspectief
bekeken; ook juridische, sociale, economische en psychologische aspecten
komen aan bod. Hiervoor haalt de organisatie de nodige sprekers van buiten
de TU/e naar de campus. “Het is geen
wetenschappelijk congres;
het gaat niet
over ons onderzoek op dit
gebied”, benadrukt Etalle.
“Dit komt in
bepaalde tracks
natuurlijk wel aan de orde, maar verder
willen we vooral bepaalde ontwikkelingen,
problemen en uitdagingen onder de
aandacht brengen.”
In de week van de SuperTU/esday laat
het Tilburgse museum Scryption in de
Posthumuszaal (Traverse) zien wat er
door de eeuwen heen zoal aan geheimschrift ontwikkeld is. Op de dag zelf
kunnen scholieren aan de slag in de
‘crypto-werkplaats’. En in de Senaatszaal
achterin het Auditorium is een kleine
expositie van het Nationaal Bureau voor
Verbindingsbeveiliging (onderdeel van
de AIVD), dat een Enigma en andere
apparaten en codeboeken laat zien.
Voor de SuperTU/esday meldden zich tot
nu toe bijna vierhonderd mensen aan.
Dat de dag niet op een dinsdag,
maar een donderdag plaatsvindt, komt
simpelweg doordat de Blauwe Zaal de
eerstkomende tijd op dinsdag al bleek
volgeboekt. “We hebben nog overwogen
om het dan maar ‘SuperTHursday’ te
noemen”, bekent Van Tilborg lachend,
“maar dat was leuker geweest als de
TU/e nog ‘TH’ had geheten.” (MvdV)/

“Het vertrouwen van
veel burgers is te
vanzelfsprekend”

.

Voor meer informatie en aanmelding:
www.win.tue.nl/supertuesday.

Is het een ingenieuze goocheltruc, of toch
telekinese? Wie het filmpje ziet van Ivo de
Boers afstudeerontwerp, zou het zich kunnen
afvragen. Hij laat een bal door de ruimte rollen
door enkel met zijn hand te bewegen. Het is
geen magie, maar een slimme uitbreiding van
het menselijk lichaam. Uiteindelijk hoopt
De Boer er de speelgoedmarkt mee op te
gaan. De (inmiddels afgestudeerde) student
Industrial Design liet zich inspireren door een
internetfilmpje waarop twee Japanse onder zoekers balletjes aanstuurden met behulp
van spierimpulsen. Een ingewikkelde tech nologie, die buiten het laboratorium slecht
toepasbaar is. Dat moet eenvoudiger en
goedkoper kunnen, dacht de student.
En inderdaad: een polsbandje met sensoren
volstaat. Die sensoren meten hoe de pezen
onder de huid vervormen tijdens de beweging
van de hand. Daarnaast meet een versnel lingsmeter wanneer de hand naar links
of naar rechts draait. Op grond van deze
gegevens gaat er een signaal naar de bal,
waarin een soort karretje met twee motoren
zit. Die motoren laten het karretje, en dus
de bal, een bepaalde richting in rollen.
“Ik wilde een object op afstand bedienen
zonder de gebruikelijke afstandsbediening
die je moet vasthouden”, legt De Boer uit.
“Als kind leren we dat een voorwerp
verschuift als we er tegenaan duwen.
Mijn afstandbediening bootst een
soortgelijke, natuurlijke interactie na
tussen het object en de gebruiker.”

Het afstudeerproject draagt de naam ‘super hero interactions’ vanwege het gevoel dat
het volgens De Boer teweegbrengt bij de
gebruikers. “De reacties van de gebruikers
zijn heel enthousiast”, zegt hij. “Het lijkt
alsof ze veranderen in superhelden. Waarom
z o u j e r o b o t s o nt w e r p e n d i e v a n a l l e s k u n n e n ,
terwijl je ook de mens zélf kunt uitbreiden
met extra gaven?”
Het systeem is nog niet perfect. Zo moet de
gebruiker nog met de bal meelopen om hem
goed te kunnen aansturen. Ook is onduidelijk
of de vervorming van kinderpezen wel groot
genoeg is om het principe te laten werken.
De komende tijd wil De Boer zijn vinding
daarom verder doorontwikkelen.
Het plan is om zijn eigen bedrijf op te richten
en uiteindelijk samen met een of meerdere
partners te werken aan een to epassing van
het ontwerp.
“De bal is slechts een abstract object, maar
je kunt het principe op heel veel dingen
toepassen. Ik denk momenteel vooral aan
kinderspeelgoed voor buiten, bijvoorbeeld
een sproeier die beweegt als je je hand op
en neer doet.”
Een filmpje van het ontwerp is te zien
op internet: http://www.ivodaniel.nl/
superhero.mov

Tekst: Enith Vlooswijk
Foto: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Kleding als oplaadbare batterij
De term ‘draagbare elektronica’ zal snel van betekenis veranderen, zo verwachten
onderzoekers van Stanford University. In een artikel in Nano Letters beschrijven ze
hoe ze elektrisch geleidend textiel maken door stof in een geleidende inkt op basis van
koolstofnanobuisjes te dopen. Door geleidende en niet-geleidende laagjes textiel te
combineren, verandert de stof in een prima opslagmedium voor elektrische energie.
Bovendien is het materiaal lichtgewicht en net zo flexibel als normaal textiel. Het lijkt
dus een kwestie van tijd voordat T-shirts of sweaters te koop zijn die je niet alleen warm
houden, maar ook dienst doen als een oplaadbare batterij waarmee je een telefoon of
mp3-speler van stroom kunt voorzien. Het productieproces is eenvoudig en goedkoop:
de geleidende inkt wordt op dezelfde manier aangebracht als een willekeurige kleurstof.
De onderzoekers voorzien ook allerlei andere toepassingen, zoals ‘draagbare’ zonne cellen. (TJ)

Promovendus Rob Janssen in de nagebouwde ziekenhuiskamer in het lab van Werktuigbouwkunde.
Foto: Bart van Overbeeke

beter om een netwerk te vormen? Hoe
beveilig je de kennis en voor wie is die
beschikbaar? Het zijn allemaal vragen die
zich in de loop van het onderzoek zullen
aandienen. Maar ze staan niet in de weg
dat er een nieuwe stap wordt gezet in de
ontwikkeling van robots die zich beter in
de menselijke wereld bewegen.
De vrees dat ze uiteindelijk de mens van

zijn troon zullen stoten, is niet gegrond,
zegt Janssen. “Het is moeilijk in te
schatten hoe groot het sneeuwbaleffect
zal zijn van de database. Robots zullen
een mens nooit beperken of iets opleggen,
laat staan vervangen, maar ze kunnen wel
bijdragen aan een betere leefwereld.”
(FvO)/

.

Warmtewerende coating vervangt airco
Een speciale coating met nanodeeltjes kan wellicht energieverslindende airconditioning
in gebouwen vervangen. Dat schrijven onderzoekers van de technische universiteit van
Sydney in het tijdschrift Nano Letters. Door het toegenomen gebruik van airconditioning
in warme stedelijke gebieden is het energieverbruik daar in de zomer tegenwoordig
hoger dan in de winter. De door de Australiërs ontwikkelde coating zendt de opgenomen
zonnewarmte ’s nachts uit in de vorm van warmtestraling met een golflengte tussen acht
en dertien millimeter, precies de juiste golflengte om ongehinderd uit de aardatmosfeer
te ontsnappen. De coating, met nanodeeltjes gemaakt van siliciumcarbide en silica,
blijft daardoor een stuk koeler dan de omgeving en kan worden gebruikt in een soort
omgekeerde zonnecollector: water dat langs het gecoate oppervlak stroomt, staat zijn
warmte af en kan vervolgens door gebouwen worden gepompt om deze te koelen.
De onderzoekers koelden al een sixpack bier met hun vinding. (TJ)
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Uitreiking Marina van Damme B

Een stimulans voor vrouwen
Jonge vrouwelijke TU/e-alumni in de wetenschap of het
bedrijfsleven stimuleren om zich verder te verdiepen of te
verbreden in hun loopbaan. Dat is het doel dat Marina van
Damme, initiatiefneemster van de beurs met haar naam,
nastreeft. Vandaag, donderdag 28 januari, wordt de beurs
voor het eerst uitgereikt aan de TU/e. Maar liefst 63 vrouwen
schreven zich in om mee te dingen naar de beurs van
negenduizend euro, waaruit de jury drie kanshebbers
selecteerde.
Initiatiefneemster Marina van Damme
(1930) studeerde in de jaren vijftig aan
de TU Delft. Ze was een van de weinige
vrouwelijke studenten. Van Damme:
“Mijn ouders hebben me altijd aangemoedigd om te studeren. Door de beurs
beschikbaar te stellen kan ik nu anderen
stimuleren.” Op dit moment houdt
ze zich naast haar werk voor diverse
verenigingen en universiteitsfondsen
bezig met de financiering van de Marina
van Damme Beurs en de Marina van
Damme Prijs. De prijs bestaat zeven jaar
aan de Universiteit Twente en de beurs
wordt sinds 2004 in Delft jaarlijks
toegekend aan een vrouwelijke alumnus.
Aan de TU/e kunnen jonge getalenteerde
vrouwelijke alumni sinds dit jaar een
gooi doen naar een beurs. Het geldbedrag
dient door de winnares van de beurs
binnen drie jaar te worden besteed aan
versterking van haar loopbaan, door
verbreding dan wel verdieping van haar
kennis of internationale oriëntatie in
de vorm van een studie, stage of project.
Van Damme initieerde de beurs omdat
het volgens haar nog steeds nodig is

om vrouwen met een opleiding in de
technische wetenschap te stimuleren.
“Jonge vrouwelijke ingenieurs vinden
het werk dat ze doen erg boeiend en
blijven er daarom lang in hangen. Ik vind
dat je na een bepaalde tijd, juist als het
werk nog leuk is, weer eens een andere
weg moet inslaan. Zorg voor diversificatie
in je ontwikkeling. Durf nieuwe stappen
te zetten.” Hoewel ze alweer vele jaren
van haar pensioen geniet, beginnen haar
ogen te stralen als ze terugdenkt aan haar
eigen loopbaan. “Ik kreeg grote verantwoordelijkheden, maar ook veel vrijheid.
Dat maakte mijn carrière ongelofelijk
divers. Ik heb kansen gekregen, gegrepen,
maar ook zelf gecreëerd. Dat vind ik nog
steeds belangrijk voor moderne vrouwen:
dat ze zich verdiepen en verbreden in hun
carrière. Deze beurs moet vrouwen tot
nadenken stemmen, ze moeten zich
afvragen welke richting ze willen inslaan
met hun werk en hun leven.
Getalenteerde vrouwen hebben recht op
net zo’n mooie en diverse carrière als ik
zelf heb gehad.”/

.

Foto: Gijs van Ouwerkerk

Loopbaan Marina van Damme
Van Damme ging in 1947 Chemische Technologie studeren in Delft. “Ik heb enorm genoten
van mijn studie en nooit grote moeilijkheden ondervonden van mijn vrouw-zijn. Ik werd
lid van de Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. Daar leerde ik een grotere en
andere wereld kennen dan in mijn HBS-tijd in Rotterdam en raakte ik mijn verlegenheid
kwijt. De vereniging bestond uit vijftig vrouwelijke studenten. Ter vergelijking, er liepen
op dat moment vijfduizend mannelijke studenten rond.”
In 1953 studeert ze af en na vijf leerzame jaren bij TNO in Delft, stapt ze over naar
Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie (KNZ, tegenwoordig gefuseerd tot Akzo Nobel -red).
Eerst als researchmedewerker, later als hoofd van het laboratorium en als adjunctdirecteur van KNZ. In die periode promoveert ze ook als eerste vrouw aan de Universiteit
Twente. Via tal van andere functies wordt ze in 1977 directeur Chemische Strategie van
Akzo. Ze zit in die periode in de Raad van Toezicht van TNO en van ABN AMRO, is actief in
ondernemersorganisatie VNO en lid van studiegroepen die zich in Brussel en op het mi nisterie van Economische Zaken buigen over technologiebeleid.
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Algemeen
SAI

SAI Design Café 8 februari 2010
Maandag 8 februari 2010 vindt het vierde SAI
Design Café voor PDEng trainees, hun begeleiders
en overige geïnteresseerden plaats in De Zwarte
Doos. Deze keer zal prof.dr.ir. Will Bertrand, van
Production and Operations Management van de
faculteit Industrial Engineering & Innovation
Sciences, een lezing verzorgen. De titel van zijn
lezing luidt: ‘Design of logistics control systems’.
Het programma van het SAI Design Café is als
volgt:
Locatie: TU/e, De Zwarte Doos
Ontvangst: 15.45 uur
Lezing: 16.00 uur
Receptie: 17.00 uur
Kijk voor meer informatie op www.tue.nl/sai

Dienst Interne Zaken

12 februari 2010 wekelijks op deze dag tussen 17.30
en 18.30 uur een extra Zumba-les plaatsvinden in
het Studentensportcentrum Eindhoven (SSC).
Deze les is een aanvulling op de bestaande lessen
op maandag (18.00 - 19.00 uur) en dinsdag
(17.00 - 18.00 uur). Zumba is een fitnessprogramma
gebaseerd op Latijns-Amerikaanse dans. Het is de
nieuwe manier om je calorieën te verbranden, te
leren bewegen als Shakira of Ricky Martin en je
conditie op te bouwen. De lessen staan open voor
alle sportkaarthouders van het SSC.
Sinds de introductie van Zumba op het SSC in mei
2009 is de belangstelling enorm gegroeid. Lessen
met honderd deelnemers waren vaker regel dan
uitzondering. De extra geïntroduceerde les op
maandag in november 2009 liep ook na een aantal
weken bomvol. Om aan de grote vraag te voldoen,
is daarom een extra les geïntroduceerd op de
vrijdagen. Op deze manier kunnen meer sportkaarthouders deelnemen, vindt een betere spreiding
van deelnemers plaats en blijft de kwaliteit van
de lessen gewaarborgd.

Avondmaaltijden Auditorium
Maandag: stevige aardappelschotel met eieren en
uien; koolvis in citroenkruidensaus, aardappelkroketten, spruitjes; gebraden varkensvlees in
uienmosterdsaus, steakhouse frites, luxe salade.
Dinsdag: lasagne; Griekse rundertartaar, aardappelblokjes, boterbonen; kabeljauw in dilleroomsaus,
pommes duchesse, bloemkoolbroccolimix in saus.
Woensdag: jambalaya rijst met kipdrumsticks;
stamppot zuurkool, jus, rookworst; kipfilet in groentesaus, gevulde aardappelrolletjes, koolrabiwortelmix.
Donderdag: vegetarische spaghetti met broccolikaassaus; cordon blue, aardappelschijfjes, bloemkool;
rundvlees ‘Taiwan’, halve kriel in de schil, gegrilde
groenten mediterraan.
Vrijdag: geen avondopenstelling.

Vredescentrum

Gastcollege door Martijn van Dam
Vrijdag 5 februari, van 13.45 uur tot circa 15.30 uur,
geeft PvdA-parlementariër en TU/e-alumnus
ir. Martijn van Dam een gastcollege aan de TU/e.
In zaal 1 van het Auditorium zal hij het eerste
college geven in de cyclus ‘Techniek, Vrede en
Veiligheid’. Zijn college heeft als titel:
‘Buitenlandbeleid: idealisme of eigen belang?’.
Van Dam komt als buitenland-woordvoerder voor
de PvdA de laatste tijd vaak in het nieuws. Zijn
partij heeft zich steeds afwijzend opgesteld tegen
politieke en militaire steun aan de Amerikanen
in Irak. Ook de aanwezigheid van Nederlandse
militairen in Afghanistan moet voor de partij niet
te lang meer duren. Wat moet de opstelling van
ons land zijn bij conflicten in Azië, het MiddenOosten en Afrika? Hoe helpen we de landen het
beste: militair, diplomatiek, of ‘burgerlijk’ met
humanitaire hulp? Hoe doen we dat en waar?
Is dit idealisme en bereikbaar? Ziehier enkele
punten waarbij men later als ingenieur mogelijk
ook bij betrokken raakt.
Het college TVV, waar ook anderen welkom zijn,
is een keuzecollege speciaal voor derde- en vierdejaars studenten (bachelor en master) van alle
studierichtingen. Er zijn studiepunten mee te
behalen. De volgende colleges voor dit vak zijn
op donderdagmiddag.

Studentensportcentrum

Extra Zumba-les op vrijdagen op het SSC
Vanwege de enorme belangstelling zal vanaf vrijdag

Promoties
Promoties
Ir. X.L.J. Seykens verdedigt op maandag 1 februari
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Development and validation
of a phenomenological diesel engine combustion
model’. Seykens promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde . De promotor is prof.dr.ir.
R.S.G. Baert.
N. Le Goff verdedigt op dinsdag 2 februari zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Processing interaural differences
in lateralization and binaural signal detection’.
Le Goff promoveert aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences. De promotor
is prof.Dr. A.G. Kohlrausch.
Drs.ing. J.P.T.M. Geurts verdedigt op woensdag
3 februari zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘A Document Engineering
Model and Processing Framework for Multimedia
Documents’. Geurts promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor is
prof.dr. L. Hardman.
Ir. P. Beekhuizen verdedigt op donderdag 4 februari
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Performance Analysis of Networks
on Chips’. Beekhuizen promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor is prof.dr.ir.
O.J. Boxma.

Studentenleven

Eindhoven en de Design Academy Eindhoven.
Zowel solisten als kleine ensembles (maximaal
vijf personen) mogen hun instrumentale of vocale
kunnen laten horen tijdens deze muzikale strijd.
Een vakjury zal uiteindelijk beslissen wie er een
masterclass op zijn eigen instrument wint. Bij een
groot aantal deelnemers zullen er op 8 en 15 maart
voorrondes gehouden worden. Schrijf je in voor
22 februari en wie weet sta jij wel in tussen de
grootste muziektalenten van Eindhoven in de
finale op 29 maart!
Kijk voor meer informatie en het aanmeldformulier
op www.studentenmuziek.nl/solist

T!nt

Workshop ‘Jij en je familie’
Een zeer interessante workshop voor iedereen
die zijn/haar familiebanden in eigen voordeel wil
gebruiken. Hierbij leer je je eigen denk- en gedragspatronen te herkennen en begrijpen.
Je vrienden en partner kun je kiezen. Je familiebanden zijn een onverbreekbaar gegeven. Op deze
workshopdag gaan we werken met jouw stamboom genogram- gekoppeld aan belangrijke feiten uit
jouw familie. Hierdoor krijg je nieuwe inzichten,
wat bevrijdend en verbindend kan werken en je
op een nieuwe manier naar jezelf doet kijken.
Begeleiding: Dirk Strasser.
Wanneer: Zaterdag 30 januari, van 9.30 tot 17.00
uur
Waar: Cafe T!NT (Studentencentrum Bunker)
Kosten: vijftien euro inclusief koffie/thee en lunch
Opgeven: tint@tue.nl

Diversen

die middag geven een prachtig maar reëel beeld
van ‘de avonturen’ die je zelf kunt beleven op een
project in het buitenland. De informatiemarkt vindt
plaats in De Kargadoor, Oudegracht 36 te Utrecht
van 13.30 uur - 16.30 uur en is gratis toegankelijk.

LSVb

Nieuw bestuur 2010-2011 gezocht
Ook dit jaar is de LSVb op zoek naar enthousiaste
studenten die de rechten van studenten willen
behartigen. Heb jij zin om je een jaar lang in te
zetten voor studenten en veel ervaring op te doen
als bestuurder? Solliciteer dan voor het LSVb
bestuur! Voor meer informatie:
www.lsvb.nl/nieuwbestuur.html of stuur een e-mail
naar zoekcolsvb@gmail.com. De deadline om te
solliciteren is 1 maart 2010.

Ministerie VWS

Innovatiechallenge water en mobiliteit
Bouw jij mee aan een veilige en bereikbare
Deltametropool Nederland in het Olympisch jaar
2028? Namens de Club van Maarssen nodigen
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, IBM
en TNO studenten en young professionals uit
om met innovaties te komen voor de uitdagingen
voor onze Deltametropool:
Hoe helpt jouw innovatie de Olympische Spelen
tot een succes te maken? Hoe zorgt jouw innovatie
dat we het goederen- en personenvervoer bij de
voorbereidingen, de bouw en de drukte tijdens
de Spelen zelf, vlot duurzaam en mooi in goede
banen leiden?
De inzendingen zullen worden beoordeeld door
een deskundige jury. De winnaar of winnende
groep ontvangt tienduizend euro.
Ga direct naar www.clubvanmaarssen.org/
innovatiechallenge en doe mee!

GroenLinks Eindhoven

Het groenste idee van Eindhoven
Iedereen die iets met Eindhoven heeft, wordt
opgeroepen mee te denken over de stad. Wie komt
met het Groenste Idee Van Eindhoven? Elk idee
dat mogelijk leidt tot een groener Eindhoven kan
ingezonden worden. ‘Groen’ kan hier op verschillende manieren worden gezien: duurzamer,
schoner of energiezuiniger. Onder voorzitterschap
van oud- milieuwethouder Jacqueline Kuppens zal
een deskundige jury elke inzending beoordelen.
Samen met de bedenker zullen we vervolgens eraan
werken het idee ook waar te maken. Inzendingen
kunnen tot uiterlijk 10 februari ingestuurd worden
via campagne@groenlinkseindhoven.nl
Kijk voor meer informatie op
www.hetgroensteideevaneindhoven.nl

Stichting Internationale
vrijwilligersprojecten

Vacatures
Directeur Bedrijfsvoering (EU-302-MOV),
faculteit Wiskunde & Informatica (1,0 fte).
Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 15
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(5.043 t/m 6.502 euro).
Onderwijs en Onderzoek Medewerker (V37.701),
Kunststoftechnologie, faculteit Scheikundige
Technologie (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.267 t/m 3.028 euro).
Voor meer informatie ga naar: www.tue.nl/vacatures

SIW Informatiemarkt

Wil je vrijwilligerswerk in het buitenland verrichten?
Internationale contacten opdoen? Voor korte of
lange tijd weg in Europa, Azië, Latijns-Amerika,
Afrika of het Midden-Oosten: het kan allemaal
met SIW. Op zaterdag 6 februari houdt SIW een
informatiemarkt over het zomeraanbod 2010.
Tijdens deze markt kunt u vragen stellen aan
onze ervaringsdeskundigen over de verschillende
continenten en de projecten. De presentaties van

ESMG Quadrivium

Inschrijven vor solistenconcours
In samenwerking met Studium Generale organiseert ESMG Quadrivium in maart een solistenconcours voor (moderne) klassieke muziek.
Het solistenconcours is bedoeld voor alle muzikale
studenten van de TU/e, de Fontys Hogescholen

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

(Advertenties)

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl
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DPO wants international buddy
system for all Departments
Even before the summer holidays a buddy system must be
in place for international staff
members at all TU/e
Departments.
The Personnel and Organization
department (DPO) ran a pilot
project within Chemical Engineering and Chemistry last
autumn, whereby international
staff members who have been
working at TU/e for some time
are linked as buddies to international newcomers within their
Departments. Based on a positive
evaluation DPO intends to introduce the system at all Departments. Willem van Hoorn, who
has set up this project from DPO
together with Mariëlle van
Gerven, is very enthusiastic
about the results of the pilot. “We
were glad that ST wanted to
function as a test garden. There
were some teething troubles in
finding the first ten buddies, but
in the end all participants have
found the project very positive. It
has also resulted in the creation
of the ‘Handbook for Buddies’,
which includes an explanation of
the buddy system and practical
information about everyday life
in the Netherlands.”
According to Van Hoorn it is advisable to link international newcomers to foreign staff members.
“There was also a Dutch buddy
who took part in the pilot project
at ST and he told us that his

When taken?
On an extremely beautiful
hot day in Lithuania.
What do we see?
We see freedom in the historical
place Kernave in Lithuania.
The beautiful lady is just a
silhouette, a shadow. She is
standing on the edge of the
world, where sky and ground
are touching each other. In fact
that is what I see. The important
question is: what does the
picture show you?

newcomer asked him all kinds of
questions that he had never had
to ask himself a s a Dutchman.
Which also made it impossible
for him to answer many of those
questions. Foreign staff members
who have gone through that
process themselves do know the
solutions. We also want to keep
the couple within the same
Department, for the assisting
buddy already knows the lie of
the land there, and we wish to
link men to men and women to
women as much as possible.
Still, that will not always be
possible, in which case you have
to leave it to participants themselves whether they are prepared
to form a mixed couple or not.
How long couples want to tag
along with each other is something they need to decide for
themselves.”
Van Hoorn is quite pleased that
the municipality of Eindhoven
has also got involved with the
first project. “The municipality
has offered all ten couples an introductory package, containing
all sorts of information about the
city and vouchers allowing them
to visit various cultural institutions. After all, in addition to a
good job at the university, our
foreign staff members are also
looking for an environment that
has something to offer them in
the social and cultural sphere.”
(HK)/

.

Food for thought

Photo: Rien Meulman
Anna (on the right) and Gül.

This week we were invited by the Italian Anna Facchetti, an Erasmus student of
the Master’s program Industrial Engineering. When we take a peek in the kitchen,
we are amazed to find that this Italian girl is preparing a Turkish dish. Anna: “This
is a recipe from my Turkish housemate Gül Ertekin. I have made it many times
before and she has provided me with lots of tips, so it should work out fine now.”

***

In Anna’s house there are seven Erasmus students: two from Italy, two from Turkey
and three from Spain. They all find a tasty meal important. “We always joke about each
other’s cooking customs. For example: the Spanish throw just about everything into
the frying pan and in Turkey they eat everything with yoghurt. What they say about
Italians is that we toss Parmesan cheese over every dish, but of course I don’t agree
with that at all”, says Anna. The housemates exchange a great deal of information
about recipes, herbs and customs. Which explains why this week we are served a
typically Turkish dish by an Italian.
We sit down around nine o’clock. That would be the normal dinner time for the
Mediterranean students in the house. “You Dutchmen do eat very early indeed.
We have not adapted to that, though.” We are having beans with tomato and onion,
served with rice and an omelet. According to the Turkish recipe, the rice has first been
baked briefly in oil. It goes without saying that there is yoghurt to be found on the
table. The omelet is filled with mozzarella and tomato sauce. This not a typically
Turkish nor a typically Italian recipe. Anna: “The omelet is an experiment. Normally
the Spaniards do the cooking on a Sunday and we eat Spanish omelet. That’s why
I have made an omelet to go with it.” The Spanish contribution to today’s dinner
is the dessert: Spanish sweets from Barcelona.

***

Before everybody returns to their room to study -tomorrow they all have examinationsthey briefly discuss the food for tomorrow. The Spanish student Natalia Prades
Costa will do the cooking then. For dessert she is still hesitating between arroz con
leche -rice with milk- and crema catalana (the Catalan version of crème brûlée).
The housemates decide on arroz con leche. However, it should not be fried. (HB)
The recipe may be found on www.tuemeetingplace.nl.
Would you like us to savor your culinary prowess? Mail to Engcursor@tue.nl.

Why this picture?
This picture is a bit supernatural
for me. Therefore it is hard to
recall why this shot was taken.
Maybe because I was having a
great time with my beloved
family that day. Maybe just
because it is one of the most
beautiful corners of this small
world. Above all it is very nice to
remember this place, while I am
living in another pretty part of
the world - the Netherlands.
(HB)
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Tweede Kamerlid ir. Martijn van Dam:

“Je moet als bedrijf niet medeplichtig
willen zijn aan mensenrechtenschendingen”
“Wat wil je de studenten meegeven
in het gastcollege?”
“Ik ben van plan een behoorlijk breed
verhaal neer te zetten, omdat ik het van
belang vind dat techniekstudenten zich
druk maken over de maatschappelijke
context waarin ze werken. Ik heb zelf
Technische Bedrijfskunde gestudeerd
en mijn indruk is dat hoe technischer de
studie is, hoe meer de studenten vooral
geïnteresseerd zijn in de techniek en
minder in de maatschappelijke vraagstukken. Dat vond ik al jammer toen ik
nog studeerde, daarom heb ik me destijds
ook ingezet voor Studium Generale en
programma’s georganiseerd die juist
gingen over politiek, bedrijfsleven en
samenleving. Je hoort ook uit het bedrijfsleven dat ingenieurs juist op dat vlak
tekort schieten: ze zijn te zeer gefocust
op de techniek en te weinig op de zaken
die daaromheen spelen.”

Interview/Tom Jeltes
Foto/Hilbert Krane
De jaarlijkse collegereeks ‘Techniek, Vrede en Veiligheid’
gaat vrijdag 5 februari weer van start. TU/e-alumnus
ir. Martijn van Dam, buitenlandwoordvoerder van de
PvdA-fractie in de Tweede Kamer, verzorgt dit jaar de
aftrap met het gastcollege ‘Buitenlandbeleid: idealisme
of eigenbelang?’.

“Kun je daar een voorbeeld van noemen?”
“Je kunt wel heel goed zijn in nanotechnologie, maar het is ook van belang
dat je weet welke ethische discussies
daarover spelen; je moet begrijpen waar
angstgevoelens voor doemscenario’s
vandaan komen en in staat zijn die te
pareren. En in het algemeen moeten
ingenieurs beseffen dat niet alles wat
mogelijk is, daarom meteen ook wenselijk is. Je hebt een maatschappelijke
verantwoordelijkheid. De academische
vorming is in de loop van de tijd steeds
meer uit de curricula verdwenen; dat
vind ik echt zonde. Ingenieurs zijn toch
academici die vaak op bepalende posities
terechtkomen in de overheid of het
bedrijfsleven en die de samenleving mede
vormgeven. Daar mag ook in de opleiding
wel meer bij worden stilgestaan.”

“Dat we zo laag op de VN-lijst staan komt
doordat bepaalde mensen het heel belangrijk vinden dat we hoog op de NAVO-lijst
staan. Naar omvang van de bevolking
draagt Nederland na de Verenigde Staten
en Groot-Brittannië het meest bij aan de
NAVO-missies, maar we kunnen met ons
leger niet tot het einde der tijden alleen
in Afghanistan actief zijn, terwijl de
Verenigde Naties de Westerse inzet ook
hard nodig hebben. De VN heeft te kort
aan medische capaciteit, intelligence,
strategische kwaliteit en transporthelikopters. Dat komt doordat het Westen
onvoldoende bereid is om bij te dragen,
terwijl we wel heel diep in Irak en
Afghanistan zitten. De VN moet een
effectieve beschermer zijn en het is de
laatste tijd op dat vlak vaak misgegaan.
Op de Balkan, maar ook in Rwanda:
die hele genocide had gestopt kunnen
worden door de VN, maar dat is niet
gebeurd en dat heeft een deuk in het
vertrouwen geslagen. We moeten als
Nederland in de VN investeren; we
hebben de morele plicht om ons te
bekommeren om mensen die hun
kinderen geen beter leven kunnen bieden
doordat de overheid corrupt is, of doordat
ze onderdrukt worden door een dictator.”
“Het recente verleden heeft geleerd dat je
niet zomaar een dictator kunt verwijderen
en dan kunt verwachten dat de situatie
van de mensen in het land automatisch
verbetert.”

“Welke rol speelt technologie in de
internationale politiek, jouw terrein als
buitenlandwoordvoerder van de PvdA?”
“De elektronica-industrie, bijvoorbeeld,
is een belangrijke aanjager van conflicten
in Afrika.Ik ben kortgeleden op werkbezoek geweest in Congo, waar een groot
deel van de grondstoffen voor elektronica
vandaan komt. We hebben daar een
fabriekje bezocht waar tinerts werd
verwerkt. Daar stond voor vele tienduizenden dollars aan tin in zakken klaar
om naar Rwanda en vervolgens naar
China te worden vervoerd. In een gebied
waar mensen minder dan een dollar
per dag hebben te besteden, is dat
ontzettend veel geld. De Hutu-rebellen
die zich in Oost-Congo ophouden,
waaronder de
voornaamste
daders van de
genocide in
Rwanda,
kunnen
overleven
doordat ze
een deel van
de handel in
die grondstoffen in handen hebben.
Die grondstoffen komen via de buurlanden van Congo illegaal op de internationale markt en worden in China verwerkt
in componenten voor telefoons en
computers in het Westen.
Als je in de techniek gaat werken, lijkt
het mij heel relevant om je af te vragen
hoe je daarmee omgaat.”

“Je schrijft op je website dat Nederland
op de 77ste plek komt als het gaat om de
inzet voor VN-vredesoperaties. We staan
daarmee onder Burkina Faso. Wat zegt
dat?”

“Wat kan het bedrijfsleven, of de politiek,
daaraan doen?”
“Je moet de hele grondstoffenketen transparant maken. Philips speelt daar overigens een heel positieve rol in. Het bedrijf
is bereid om verantwoordelijkheid te
nemen voor zijn producten. We willen dat
je aan de producent van elektronica kunt
vragen waar ze hun grondstoffen vandaan
halen. De producent moet kunnen garanderen dat de genocideplegers in Congo
niet profiteren van het mobieltje dat jij
koopt. Op dit
moment kan
geen enkele
fabrikant van
mobiele telefoons
jou dat vertellen,
vooral omdat ze
het zelf gewoon
niet willen weten.
Dat vind ik schokkend. Sommige bedrijven weten dat hun
grondstofleveranciers fout zijn, maar ik
denk dat de meeste fabrikanten er gewoon
nooit echt bij hebben stilgestaan. Totdat
mensen ze erop wijzen dat hun tin of
coltan afkomstig is uit Congolese mijnen
die in handen zijn van moordende,
plunderende en verkrachtende rebellen.
Gelukkig zie je een kentering ontstaan.
Enkele bedrijven, waaronder Philips,
hebben nu een initiatief ontplooid om

“Het is schokkend
dat Westerse bedrijven
filtertechnologie
aan Iran leveren”

die hele keten zuiver te krijgen. En het
afgelopen najaar heeft de Tweede Kamer
een motie van mij aangenomen waarin
staat dat bedrijven over tien jaar hun hele
keten transparant moeten maken.”
“Hoe krijg je dat voor elkaar?”
“Uiteindelijk lukt dat alleen als je het
internationaal aanpakt. Je moet toe naar
een certificeringsysteem zoals dat voor
diamanten al bestaat. Alleen diamanten
met een certificaat dat aantoont dat de
diamant uit een legale mijn komt, mogen
worden verhandeld. Daar zitten overigens
nog wel haken en ogen aan, want ook
diamanten uit Zimbabwaanse mijnen
die door de regering Mugabe met geweld
waren verkregen, werden voorzien van
zo’n certificaat. Maar aan de diamanten
zie je dat het kan: je kunt controleerbaar
maken waar grondstoffen vandaan
komen. Dat moet dus ook voor koper,
coltan, wolfraam en tinerts kunnen.
Je moet als bedrijf ook niet medeplichtig
willen zijn aan mensenrechtenschendingen. Bovendien levert het een enorme
reputatieschade op als uitkomt dat een
bedrijf illegale grondstoffen gebruikt.
Hetzelfde geldt overigens ook voor
milieuschade of schrijnende arbeidsomstandigheden. In sommige mijnen
werken kinderen in een situatie die je
slavernij zou kunnen noemen”

“Dat is waar, maar je helpt die mensen
zeker niet door afzijdig te blijven. Het
begint bij aandacht. Uiteindelijk zijn ook
dictaturen gevoelig voor bemoeienis van
buitenaf. Ook een dictatuur moet ergens
geld aan verdienen en heeft behoefte aan
internationale relaties. Door schendingen
van mensenrechten aan te kaarten, kun
je de vrijheid van mensen echt vergroten.
Maar het is wel zo dat een land van
binnenuit moet veranderen. Iran is wat
dat betreft een heel spannend voorbeeld.
De bevolking is dertig jaar lang onderdrukt door een religieuze dictatuur,
maar inmiddels is het grootste deel van
de Iraniërs geboren na de omwenteling
van 1979 en die hebben niet zoveel met
de islamitische revolutie, die destijds ook
ontstond uit verzet tegen een dictatuur.
De moderne techniek speelt daarbij ook
een grote rol. Via internet kun je anoniem
communiceren en dat is belangrijk
geweest voor de volksopstand: het wordt
ook wel de eerste twitterrevolutie
genoemd. Het is dan ook schokkend dat
Westerse bedrijven, Nokia en Siemens,
technologie aan Iran hebben geleverd
waarmee de overheid het internetverkeer
kan filteren en controleren. Hoe is het
mogelijk dat Westerse bedrijven daaraan
meewerken? Er ligt al een voorstel van
mij bij de Europese ministers van buitenlandse zaken om Europese bedrijven te
verbieden filtertechniek te leveren aan
Iran. Hopelijk wordt daar nu iets mee
gedaan.”/

.

Het gastcollege van Van Dam vindt plaats op
vrijdag 5 februari in zaal 1 van het Auditorium,
van 13.45 tot 15.30 uur.
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Funckarma staat donderdag 4 februari
in het Gaslab tijdens het 220V-festival.

Al dansend op zoek
naar echte mannen
Een traan en een lach terwijl
je naar een dansvoorstelling
kijkt. Dat is de bedoeling
van het dansdrieluik ‘Echte
mannen?’ dat op donderdag
4 februari in Plaza Futura
staat. In drie choreografieën
onderzoeken dansers op
ontroerende, hilarische en
confronterende manier het
bestaan van de echte man.
Of zijn dansers geen echte
mannen?

220V-festival in Gaslab

Soulvolle muziek uit laptops
Eigenzinnige elektronische
muziek waar liefhebbers van
heinde en verre op af komen.
Die is te horen op het 220Vfestival dat dit jaar voor de
zevende maal plaatsvindt op
de TU/e-campus. Behalve
Funckarma en Ard Bit, zullen
de Britten James Blake en
Actress optreden op donderdag
4 februari in het Gaslab.
Experimentele muziek uit een
laptop die toch soulvol, sfeervol
en dansbaar is. Zo moet je je
het 220V-festival voorstellen.
Als hoofdact is Funckarma
uitgenodigd. Dat zijn de
Nederlandse broers Roel en Don
Funcken. Funckarma mag al
jaren rekenen op internationale
belangstelling met EP’s, albums
en compilatiebijdragen op labels
als Neo Ouija, Toytronic,

U-Cover, SKAM, DUB en
Colony/Warp. De broers laten
zich moeilijk in een hokje
stoppen, maar worden vaak
geschaard onder het kopje
Intelligent Dance Music.
Ze zijn verwant aan de muziek
van Autechre uit Engeland en
Funkstörung uit Duitsland.
Funckarma heeft goede contacten met het jonge talent Ard
Bit, wiens debuutalbum Spanon
goed is ontvangen. Meteen na
220V gaan Funckarma en Ard
Bit samen een kleine toer maken
door Duitsland met optredens,
in Berlijn en Hamburg.
In een iets andere hoek, met
nog wat meer soul- en r&binvloeden, zitten James Blake
en Actress. Hier zal zeker op
gedanst kunnen worden in
het Gaslab, waar plaats is voor
tweehonderd swingende lijven.

Tweede editie Eindhovens
lefgozertje StuKaFest
De organisatoren beloven
StuKaFest dit jaar nog knallender, absurder, hilarischer
en spetterender te maken
dan voorgaande edities en
dat heeft lef. Op woensdag
10 februari gaan op vijftien
Eindhovense studentenkamers
binnen de ring cabaretiers,
muzikanten en dichters hun
beste werken tonen.
Lef hebben ook de artiesten die
op durven treden tussen bierkratten, bureaustoelen en wasgoed. De podia zijn namelijk
in studentenhuizen waar veel
gezelligheid is te vinden, maar
zelden over de akoestiek is
nagedacht.
Of het de Punkband Bluefish gaat
storen, kun je zelf meemaken.
De drie broers staan volgens de
VPRO website ‘3 voor 12’ garant
voor spectaculaire en energieke
optredens. Ze vergelijken de band
met Peter Pan Speedrock, ‘maar
dan met harmonieuze zang’.
Bluefish treedt op bij Bert in de
Gerard Davidstraat 24.
Twee cabaretiers staan op het
programma. Bij Dennis op
Vestdijk 31 T komt Peter
Pannekoek en op de

Heezerweg 60 a zal Coen Jutte
de kamer van Kaspar gebruiken.
Pannekoek heeft geoefend met
teksten tijdens het meeschrijven
aan een tv-programa van Najib
Amhali en het welbekende ‘Dit
Was Het Nieuws’. Coen Jutte
had Rob Kampheus als sparringpartner, maar is vanaf 2004 solo
verder gegaan. Dat was een goede
keuze; sindsdien won hij meerdere cabaretprijzen waaronder
die van het Deltion Cabaret
Festival.
Voor toneel moet je bij Josje zijn.
In haar huis aan de Tuinstraat 15,
komt La Boum. Deze theatermimegroep laat zich inspireren
door de locatie waar ze spelen.
Tegelijk wil ze op zoek naar de
grenzen van het gewone en het
publiek aan het denken zetten
met verrassende alledaagsheid.
Deze en/of enkele van de elf
andere optredens kun je bezoeken
op woensdag 10 februari. Het
slotfeest is in de Effenaar./

.

Kaarten zijn in De Bunker of in het
Auditorium te koop voor vier euro
per stuk, drie rondes voor tien euro.
Een passepartout kost 12,50 euro,
inclusief eindfeest. De openingsact
in het Gaslab is gratis toegankelijk.

Als een festival voor elektronische muziek ergens past, dan
is het wel aan een technische
universiteit. Tenminste, dat is
de gedachte in Eindhoven.
Bouwkunde-alumnus Frans van
Gastel, een van de oprichters
van 220V en nog steeds actief
als programmasamensteller,
vertelt: “Wij willen technologische muziek een plek geven.
De bands die wij boeken treden
niet vaak op en door dit festival
komen liefhebbers toch in de
gelegenheid ze te live te horen.”
Dat het festival in een behoefte
voorziet, blijkt wel uit het feit
dat er ieder jaar bezoekers
komen uit heel Nederland en
zelfs Duitsland en België./

In deel 1 van Pia Meuthen zie
je drie zakenmannen die samen
uitgaan. Een hele nacht lang
dansen zij en lokken zij elkaar
ontboezemingen uit. Wat gaan
zij hun vrouwen vertellen?
Jens van Daele schreef het
tweede deel waarin drie dansers
op zoek gaan naar de vrouw
in zichzelf. Het sluitstuk is

een duet voor twee broers,
geschreven door Klaus Jürgens.
Met een enorme koffer zijn de
broers ‘ on the road’ in een
absurde en ontroerende dans.
‘2MoveDanceCompany’ is een
kunstenaarscollectief dat is
opgericht door Kevin Polak
en Miquel de Jong. Deze twee
mannen hebben een glansrijke
danscarrière op hun naam
staan die begonnen bij de
gezelschappen Opera de
Nationale de Lyon en het
Nederlands Dans Theater II.
Tegenwoordig werken ze
samen als theatermakers.
Maar dansen kunnen ze nog
steeds. En dat laten ze zien
in ‘Echte mannen?’./

.

Plaza Futura, donderdag 4 februari,
20.30 uur, kosten 12,50 euro.

.

Meer informatie: www.tue.nl/sg/220v

Het ware verhaal van de Kever
Als jij denkt dat de Volkswagen Kever ontworpen is door Ferdinand Porsche, dan moet je zeker
gaan luisteren naar de SG-lezing op woensdag 3 februari. Dan zal ingenieur en journalist Paul
Schilperoord je uit de droom helpen. Hij zal de ware, spannende geschiedenis van de VW Kever
vertellen, waarover hij vorig jaar een boek uitbracht, ‘Het ware verhaal van de Kever’.
Paul Schilperoord gaat er vanuit dat de joodse ingenieur Josef Ganz het ontwerp in 1931 maakte.
Het was een zeer innovatief model met verrassende constructieprincipes als ruggengraatchassis
en onafhankelijke wielophanging. Ook nieuw was de plaatsing van de motor aan de achterkant.
Hitler maakte de jood Ganz het werken onmogelijk en gaf
Porsche de opdracht het ontwerp verder te ontwikkelen
tot de nu bekende Kever.
Van 1938 tot 2003 is de bekendste Duitse auto
gebouwd. De eerste decennia werd hij Typ 1,
1200 1300 en 1500 genoemd naar de cc’s
motorinhoud. Vanwege de vorm werd hij
in de volksmond Kever genoemd en
vanaf de jaren zestig ging de fabrikant
de naam ook gebruiken.
Woensdag 3 februari,
Blauwe Zaal, 11.45- 13.00 uur.
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Thêtaan tweede bij ergometerwedstrijd Gewelddadige stappers direct
Thêtaan Youri Vaes is
zondag 24 januari tweede
geworden op de Amsterdam World Ergohead. De
roeier, student Technische Bedrijfskunde aan
de TU/e, legde op de
ergometer in twintig
minuten bijna zes kilometer af.
De Amsterdam World
Ergohead is een indoor afstandsrace voor alle categorieën junioren, senioren,
mannen en vrouwen. Wie
in twintig minuten de
grootste afstand aflegt, wint.
De Eindhovense studentenroeivereniging Thêta
doet niet altijd mee aan de
race, vertelt commissaris
wedstrijdroeien Inge van
Densen. “Wij gaan doorgaans naar een andere

ergometerwedstrijd
in
Amsterdam, in december.
Hier wordt niet geroeid op
tijd, maar over een afstand
van twee kilometer. Maar
toen kon Youri wegens een
blessure niet meedoen.”
Vaes volbracht de wedstrijd, met een gemiddelde
vijfhonderd-metertijd van
1.40,7, bepaald niet onverdienstelijk. Van Densen, in
Amsterdam één van Vaes’
supporters: “Hij had op het
einde nog wat over en kon
een mooie eindsprint
maken”. De student werd
tweede, achter de nieuwe
wereldrecordhouder -een
Olympische roeier- uit
Portugal.
Volgens Van Densen is
Vaes één van de snellere
roeiers binnen Thêta.
“Youri is een lichte roeier,

achter de tralies in Eindhoven
Stappers die zich gewelddadig gedragen in het
uitgaansgebied van
Eindhoven, worden
voortaan direct achter
slot en grendel gezet
door de politie. Met het
driejarige project
‘Weekendje Weg’ hopen
justitie en gemeente het
uitgaansgeweld in de
binnenstad de kop in te
drukken.
die hebben over het algemeen iets minder kracht
dan de zwaardere roeiers.
Maar binnen de vereniging
staat hij wel bekend als
iemand die hard gaat.” Of,
zoals iemand op de Thêtasite verwoordt: ‘Vaes is de
baas!’. (MvdV)/

.

Lucid promoot ‘Roaring twenties’-feest

Het startsein is op 15
januari gegeven en sindsdien zijn negen mensenvastgezet. Ze bleven achter
tralies totdat het onderzoek
tegen hen was afgerond. In
een enkel geval duurde het
verblijf in de cel tot maandagmiddag, aldus een

woordvoerster van de
politie. Zeven van hen
kregen een dagvaarding
mee en moeten 17 februari
voor de rechter verschijnen.
Ruim een derde van alle
geweldsdelicten in Eindhoven gebeurt tijdens een
avondje stappen, zo tonen
de cijfers van het Openbaar
Ministerie aan. En van alle
agressie die in het stadscentrum loskomt, gebeurt
dat in 64 procent van de
gevallen in of rond horecazaken.
Het project ‘Weekendje
Weg’ wordt daarom ook
met
steun
van
de
Eindhovense horeca ingevoerd, in navolging van
andere
Nederlandse

steden waar de campagne
al langer met succes loopt.
Het streven van de gemeente Eindhoven is om
het aantal geweldsdelicten
met ongeveer twintig
procent te verminderen en
een veiligere sfeer te
creëren in de binnenstad.
De gemeente laat weten dat
verdachten van mishandelingen
en
openlijke
geweldplegingen
met
zwaar lichamelijk letsel of
geweldplegingen
tegen
personeel van politie,
brandweer en ambulance
worden voorgeleid aan de
rechter commissaris. Zij
vallen dus niet onder de
doelgroep
van
het
Weekendje Weg. (FvO)/

.

Schaatsers Isis grijpen naast
kampioenstitel NSK Sprint
Op het Nederlands
Studenten Kampioenschap Sprint 2010 in
Eindhoven zijn Isis-leden
Kristel van de Westelaken en Juliën van Velthoven als derde en vijfde
geëindigd. De snelste
mannelijke student op
de schaats komt van de
TU Delft en de snelst
sprintende vrouw studeert aan de Hogeschool
van Amsterdam.

Foto: Bart van Overbeeke
Nee, ze doen het zeker niet voor elk feest,
dat is teveel werk, zegt Job Huberts, derde jaars student Industrial Design en secre taris van studievereniging Lucid. Maar voor
het feest dat Lucid woensdag 24 februari
houdt in Café Thomas heeft het bestuur een
promofilmpje gemaakt. Het thema is
ditmaal films uit de jaren twintig van de
vorige eeuw. Dat betekent dus veel maffiose
types met tommyguns en hun frivool
geklede liefjes. Vorige week donderdag
vonden bij de Dommel de opnames plaats.

Wat doen de beer en de panda er eigenlijk
bij? “Die pakken hadden we over, dus die
hebben we ook maar een plekje in de film
gegeven.” Voor de aap is nog wel enig
excuus te verzinnen: de eerste King Kongfilm dateert van 1933. Op de site van Lucid
is het filmpje nu te bewonderen. Overigens
verzekert Huberts dat er in Café Thomas
geen sprake zal zijn van een drooglegging,
een regeling waarmee de overheid van de
VS in de jaren twintig de consumptie van
alcohol verbood. (HK)

Het officiële studentenkampioenschap, verreden
op donderdag 21 januari,
bestaat uit twee wedstrijden van 500 meter en een
van 1000 meter. In het
totaalklassement van de
heren heeft Marco Lubbers
gewonnen met 113.995
seconden. Hij bleek zeven
seconden sneller dan TU/e
student Juliën van Velthoven. Bij de dames won
Manouk van Tol (128.735)
met een voorsprong van
drie seconden op TU/e’er

Kristel van Westelaken.
Een van de deelnemers
vanuit Isis is Sandra
Kouijzer. Zij heeft in ieder
geval een prachtige naam
voor een schaatsster. De
zesdejaars Scheikundige
Technologie traint drie
keer per week. Eigenlijk is
zij meer een all rounder en
is ze net ziek geweest, maar
dit kampioenschap had ze
niet willen missen. “Het is
bijzonder dat er tegelijkertijd
heel
goede

schaatsers meedoen én
studenten die voor de lol
schaatsen.” Ze vindt het
leuk dat ze hier andere
tegenstanders tegenkomt
dan tijdens de KNSBwedstrijden
in
de
weekends. Kouijzer werd
twaalfde. Volgend jaar zal
ze weer meedoen, na afstuderen is dat namelijk
nog een jaar lang mogelijk.
(NS)/

.

Foto: Bart van Overbeeke

En hoe is het New York?

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.

Van 1 september tot half
december heb ik stage
gelopen in New York City,
op het Translational and
Molecular Imaging
Institute van de Mount
Sinai School of Medicine.
In deze vakgroep wordt

vooral onderzoek gedaan
naar contrastmiddelen en
MRI. Mijn project gaat
over het imagen van
Abdominale Aorta
Aneurisma’s, kortweg
triple A disease genoemd.
Bij deze ziekte wordt de
wand van de aorta, net
boven de nieren, afgebroken, waardoor deze
flink kan verwijden.
Mensen met deze aandoening merken dit
meestal niet en de kans
dat de aorta scheurt,
is vrij groot. Indien dit
gebeurt, bloed je binnen
een paar minuten dood.
Een nuttig onderwerp
dus om aan te werken. De
bedoeling is om de ziekte
in muizen te imagen met
behulp van een contrastmiddel. Ik heb de eerste
weken een contrastmiddel

gemaakt dat kan binden
aan collageen, een stof die
‘over expressed’ is in de
wand van de aorta van
muizen met triple AAA.
Daarna zijn we begonnen
met het scannen van de
muizen met MRI, voor en
na inspuiten van het contrastmiddel. De resultaten
zijn veelbelovend; na 24
uur injectie blijkt er een
flinke verhoging van het
MRI-signaal te zijn bij
muizen met triple A. Dit
betekent dat het contrastmiddel goed werkt.
Waarschijnlijk gaat mijn
project een mooie publicatie in een goed wetenschappelijk tijdschrift
opleveren, zou mooi zijn
natuurlijk!
Naast al deze werkuren
heb ik ook al flink wat
vrije uren gespendeerd in

dé wereldstad. Ik woonde
in Manhattan, in Upper
East Side, tien minuutjes
lopen van het beroemde
Central Park. Mijn stageplek Mount Sinai was
vijftien minuten lopen en
ligt ook aan Central Park,
dus de lunch vond voornamelijk daar plaats.
Verder heb ik uiteraard
alle toeristische dingen
gezien: Empire State
Building (was toen ik
hier net zat oranje van
kleur voor onze prins en
prinses, die ik overigens
nog een handje heb
gegeven), Time Square,
het Vrijheidsbeeld (veel
kleiner dan in de films),
Ground Zero (een grote
bouwput), Brooklyn
Bridge, Rockefeller
Centre en natuurlijk
de zwarte wijk Harlem.

Natuurlijk is er ook goed
gefeest met zowel mijn
New Yorkse maten als
vrienden uit Nederland
die bezoekjes hebben
gebracht. Al met al een
topervaring.
Na mijn stage heb ik
nog Kerst en Oud en
Nieuw gevierd in NY

(erg speciaal) en drie
weken met mijn vriendin
rondgereisd in Mexico,
om nog even bruin te
worden voor ik weer
naar Nederland ga.
Joeri Heynens is zesdejaars
student Biomedische
Technologie
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Tentamentijd aan de TU/e: van koffie en kwantumfysica
Elektromagnetisme,
materiaalkunde, experimentele fysica, staalconstructies - voor studenten is het deze weken
stevig buffelen geblazen
om zoveel mogelijk
vakken tot een goed
einde te brengen. Cursor
spotte vlak voor het
weekend enkele noeste
blokkers, die we (nu
soggen.nl tijdelijk op
zijn gat ligt) maar
meteen even ongevraagd
wat studieontwijkend
gedrag ontlokten met
een hoogstaand diepteinterview.
Lore van de Venne (21) en
Jáchym van Erning (23)
(foto links) buigen zich
vrijdag in het Auditorium
over de tentamenstof van
het keuzevak Quantumfysica 2. Zorgen maken ze
zich geenszins: “Gaat

zeker lukken!”. De derdejaars Bouwkundestudenten, ook buiten de campus
onafscheidelijk, volgen het
vak dankzij goede vriendin
Chantal, die het tweetal het
hele kwartaal
bijles
gaf.
“Zonder haar
zou het niet
lukken”, stelt
Van
Erning.
Ook de dames
van het lunchcafé
in
Vertigo
krijgen, zeker in tentamentijd, een dikke pluim
van het tweetal. “Zonder
hen en hun eindeloze
stroom koffie en soep zou
het een stuk minder aangenaam studeren zijn.”
In zaal 12 verderop in het
Auditorium probeert derdejaars Electrical Engineering Bart Ooms (rechts op
de rechterfoto) nog wat

extra informatie op te
slaan voor het tentamen
Actuatoren. Studiegenoot
Benoît Balmaekers (21),
naast Ooms op de foto, is
ruim een uur voor aanvang

The Office en Wie is de
mol. Nog meer stress kan
hij missen als kiespijn
tijdens de tentamenperiode. “Alle andere
dingen die nog moeten gebeuren -binnen
en
buiten
studie- blijven
meestal dan ook
helemaal liggen
tot na de tentamens.” Zijn
resultaten tot
nu toe noemt hij
zelf
‘twijfelachtig’.
Het is Ooms’ tweede
tentamen van vandaag;
vanochtend ging het voor
zijn gevoel wel goed, in tegenstelling tot de twee
andere tentamens die hij
tot nu toe maakte waarover
de derdejaars Electrical
Engineering minder optimistisch is: “Eentje heb ik
zeker niet gehaald”.

“Zonder de eindeloze
stroom koffie en soep
zou ‘t minder aangenaam studeren zijn”
ook al present. “Als ik ’s
ochtends een tentamen
heb, moet ik om zes uur ’s
ochtends opstaan, omdat
ik in Zuid-Limburg woon.
En ik ben absoluut geen
ochtendmens”,
zegt
Balmaekers. Hij kan dan
ook wel wat ontspanning
gebruiken
in
tentamentijd. Die vindt hij op tv
met Chuck, The Mentalist,

De
nodige
energiedrankjes houden de twintigjarige TU/e’er in tentamentijd op de been.
Daarnaast heeft hij zijn
eigen mental coach in de
persoon van Gerald ,die
Ooms doorlopend op het
hart drukt dat hij tijdens
het leren positief over tentamens moet denken.
Tsjakka! Teveel afleiding
moet Ooms niet hebben.
“Ik wil vooral rust hebben
tijdens het leren. Dus geen
herrie van huisgenoten of
van buiten, en niet teveel
verleidelijke
afleiding
zoals tv of het voetbalnieuws checken op mijn
laptop. Eigenlijk moet
mijn laptop gewoon helemaal uitstaan wil ik goed
kunnen leren.” (MvdV) /

.

Foto’s: Rien Meulman

Panel van de week

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Fieke ’t Hoen, tweedejaars Technische Innovatie
Wetenschappen
Koen op ’t Hoog, vierdejaars Technische Natuurkunde
Jorg de Bont, derdejaars Industrial Design
Petra Alkema, tweedejaars Biomedische Technologie

Denk als een INNOVATOR; laat andere mensen het vuile werk voor
je doen. Cursor gaat voor je op pad om de beste keus te zoeken,
zodat het studentenleven in Eindhoven nog wat aangenamer wordt:
De ConStudentenBond, da ge’t moar wit. Deze keer onder het mom
van ‘Wie mee ne volle boik noar college gi, kan zunne kop dur goe
bijhouwe’, op zoek naar de lekkerste ontbijtdrank.
“Nou, dit drankje ziet er echt niet
gezond uit!”, roept Fieke meteen.
Koen vindt het vanwege de structuur
net verdunde vanillevla. Ook lijkt het
erop dat ze willen dat het vezelrijk
is, maar ze zijn er in niet geslaagd.
Petra’s eerste reactie is dat het
smaakt naar babyvoer met bananen smaak. Het is ook veel dunner dan
het eruit ziet, het is gewoon waterig!
Koen drinkt het daarom maar snel
op. Jorg is net als de anderen van
mening dat deze ontbijtdrank ver
beneden de maat is: het lijkt op een
goedkope Aldi-drank. Bovendien is
het gemaakt van fabrieksfruit, het
‘verse’ is v e r t e z o e k e n . O o k h e e f t
het een veel te zure smaak.

“Hier zitten tenminste vezels in!”,
proeft Jorg. Ook Koen is erg tevreden
met het feit dat er veel vezels in deze
drank zitten. Fieke ruikt eerst aan
het drankje, en concludeert dat het
erg gezond ruikt. De smaak bevalt
haar. “Dit ziet er meer uit als een
melkproduct dan een typisch ontbijt drankje”, vindt Petra. Het vult erg
goed: na twee slokken heeft ze al
genoeg gedronken. Koen merkt op dat
het lijkt op een verdund ‘Danoontje’.
Dat bevalt hem wel. Vanwege de
goede vezelstructuur, de lekkere
smaak, de goede dikte en het vullende
effect is dit het beste ontbijtdrankje!

“Dit is eerder een drankje dat je
naast je ontbijt drinkt”, concludeert
Fieke. De smaak en en dikte is goed,
maar het is gewoon geen volledig
ontbijt. Koen benadrukt dit nog een
keer door te zeggen dat hij vezels
essentieel vindt in een ontbijtdrank,
waar moet je ze anders nog vandaan
halen. Ook Petra is van mening dat
dit gewoon melk met een perzik smaakje is en vindt het jammer dat
er verder niks in zit. Deze drank is dus
afgekeurd als echte ontbijtdrank,
maar verder wel lekker om te drinken.
Jorg denkt zeker te weten dat dit
Optimel Citroen is; maar hij heeft
het mis.

Het valt meteen op dat er in deze
ontbijtdrank een stuk minder grote
brokjes zitten dan in ontbijtdrank
nummer 2. Het is dus maar net waar
je van houdt. Jorg vindt het persoon lijk te zoet, terwijl bij Petra deze
drank juist het meeste in de smaak
valt. Jorg meent te proeven dat deze
drank een duidelijk mindere kwali teit van granen bevat. Ook Koen
vindt de drank wel lekker, maar over
het algemeen is deze drank hem te
glazig. Fieke is het ermee eens dat
de drank lekker is, maar geeft toch
de voorkeur aan de wat grotere
brokjes in een ontbijtdrank.
Conclusie: een goede tweede keus.

Hero FruitOntbijt

Danone Activia Start

Campina Vifit

Campina Goedemorgen!

BESTE
KEUS

Al weken gonst het op de
TU/e over rector Hans van
Duijn en het interview dat
hij gaf aan Cursor vlak
voor de kerst (Cursor 14).
Wil hij een norm van 45
studiepunten in het eerste
jaar? Moeten er minder
studentenverenigingen
komen? De angst en vooral
de verontwaardiging
lijken er goed in te zitten
onder de studenten. Ik
vond het interview vrij
warrig, en bol staan van de
tegenstrijdigheden. Want
er moeten dan wel minder
verenigingen komen, maar
tegelijkertijd hekelt de
rector het gebrek aan ‘en gagement en maatschap pelijke betrokkenheid’ van
studenten. Het studieren dement moet omhoog,
maar als een student zich
richt op het halen van
zoveel mogelijk studie punten, wordt hem
verweten ‘de weg van de
minste weerstand’ te
kiezen. Van Duijn wil zelfs
de studievoortgang
koppelen aan de studie financiering, maar een
student Elektrotechniek
moet wel met volle in teresse colleges volgen
van een evolutiebioloog
van de VPRO als die toe vallig op bezoek komt. Het
lijkt erop alsof Van Duijn
niet precies de vinger kan
leggen op zijn eigen am bities. Hij wil dat stu denten meer studiepunten
halen, én hij wil tegelijk
dat studenten meer
dingen doen waar ze geen
studiepunten voor krijgen.
Op zichzelf is dat niet te genstrijdig, studenten
moeten gewoon harder
werken, de VOC-menta liteit. Het probleem is dat
je dit niet kunt afdwingen.
Van Duijn kan maat regelen voorstellen, zoals
een hogere BSA-norm of
de harde knip, die stu denten dwingen om
sneller hun studiepunten
te halen. Maar of dit ten
koste gaat van bier
drinken, World of Warcraft
of Studium Generale is uit eindelijk de keus van de
student zelf. Het is per de finitie niet mogelijk om ex tracurriculaire activiteiten
te verplichten. Bovendien
moet een natuurkunde studie gewoon bestaan uit
natuurkunde. Dat zal Van
Duijn toch met me eens
zijn.
Bram van Gessel is
promovendus bij
Technische Natuurkunde

Voor ideeën, tips of deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl • Tekst en foto’s: Anniek den Hamer en Berdien Zwarthoed.

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop
op en praat met de gebruiker.

Mark Studer / 21 / derdejaars
Industrial Design
“Ik gebruik Windows 7 en heb acht
desktops die om de vijf minuten
wisselen. De thema’s: muziek, ijs
en water. Hier ben ik aan ’t ijssurfen,
windsurfen op een driehoekig board
met ijzers eronder. Ik heb ook
gewindsurft en zat een tijdje in het
trainingsteam van Jong Oranje.
Het mooie is dat dit board dertig jaar
geleden door mijn pa is gebouwd in
zijn studententijd. Compleet
met speciale ijzers
voor glad ijs of
besneeuwd ijs en
weet je: hij gaat
nog steeds als ’n
brandweer!”

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

Esther Valk, grafisch vormgever
Communicatie Expertise Centrum

dat drankzucht tot de eerste nederzettingen
leidde- onder meer op sporen van wijn op Chinese
potscherven van negenduizend jaar oud. De ingre diënten: wilde rijst (tot suikerpap gekauwd), wilde
druiven en meidoornbessen. De eerste boeren waren
dus vooral de eerste bierbrouwers en wijnmakers.
Het arbeidsintensieve proces van alcoholproductie,
beloond met een gezamenlijke roes, speelde volgens
McGovern een belangrijke rol in de ontwikkeling van
de eerste boerensamenlevingen. Binnenkort meer in
zijn boek met de toepasselijke titel: ‘Uncorking the
Past’. (TJ)

Esther Valk doet niet mee aan de mode van de
grijze massa - ze maakt de mode liever zélf.
Je zult haar dan ook zelden tegenkomen
zónder iets aparts en zelfgemaakts aan haar
outfit. Een zelfgemaakte ketting of broche van
gevilte bloemen, een hippe zelfgemaakte tas
van vilt, een prachtige lange jas met shawl
-beide natuurlijk zelfgemaakt-, een cape
van vilt met wol of, zoals op de foto: een
zelfgemaakt hoedje, sjaal en jas.
Voordat Valk in de grafische vormgeving
belandde (ze maakte ruim tien jaar lang
Cursor op), studeerde ze aan de Eindhovense
modecademie. Daar werkte ze met alle
mogelijke materialen en technieken, maar
aan textiel verloor ze haar creatieve hart.
Vooral aan vilten: “Vilten is als schilderen,
maar dan met wol. Een heel prettige, rustige
bezigheid ook. Het is leuk dat je er driedimen sionaal mee kunt werken. Je kunt ook dingen
gebruiken die het minder draagbaar maken,
maar die ik wel heel leuk vind, zoals hout snippers en gedroogde bladeren - van alles
eigenlijk.”
Ze steekt anderen graag aan met haar passie; ze geeft workshops vilten en maakt alles van vilt
op bestelling. Op esthervalk.nl staat haar collectie, het resultaat van vele uren noeste handarbeid
en experimenteren.
Ook het witte hoedje, de bijpassende sjaal én de jas waarmee ze op de foto staat, heeft ze zelf
gemaakt. Het hoedje is gemaakt van vilt en wol. Hoe werkt het om daar vorm in te krijgen?
“Ik heb het op mijn hoofd gemaakt, want ik heb nog geen passende mal. Die zou ik wel graag
willen hebben, anders zit je een hele tijd met zo’n nat hoedje op je hoofd.”

Alcohol is de bron van onze beschaving.
Tenminste, dat denkt de Amerikaan
Patrick McGovern. Deze kenner -of
liefhebber?- van millennia oude wijnen
beweert dat onze jagende en verzamelende
voorouders zich vooral settelden om dicht bij
de ingrediënten van alcoholhoudende dranken
te blijven. En met deze stap startte het proces
dat ons uiteindelijk metropolen, glasvezelnet werken en Nordic walking (m.a.w: beschaving)
heeft gebracht. McGovern, beoefenaar van de
biomoleculaire archeologie, baseert zijn mening -

