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Topsubsidies voor TU/e-onderzoek naar
nieuwe botmaterialen en nanotechnologie
TU/e-onderzoekers Nico
Sommerdijk en Erwin Kessels
en krijgen een Vici-subsidie
van NWO. Sommerdijk gaat met
de subsidie -anderhalf miljoen
euro over vijf jaar- onderzoek
doen naar de mechanismen van
botgroei. Kessels wil nanotechnologie productierijp gaan
maken. NWO maakte dinsdag
2 februari de lijst met 31 Viciwinaars bekend.
Dr.ir. Nico Sommerdijk van de
faculteit Scheikundige Technologie stond vorig jaar maart in de
schijnwerpers met zijn onderzoek naar de basis van biomineralisatie: het groeiproces van
schelpen en botten. Hij toonde
aan dat nanoclusters de bouwstenen vormen in de groei en
haalde met dit nieuwe inzicht de
cover van Science.
Met het geld van NWO gaat
Sommerdijk
zich nu onder
andere richten op de vorming van
bot. “Tot nu toe werkten we met
calciumcarbonaat, het materiaal
van schelpen. Nu gaan we ons
meer richten op calciumfosfaat,
het materiaal waarvan botten
gemaakt zijn. We gaan kijken of
we het botgroeiproces kunnen
nabootsen en begrijpen, door de
biologische moleculen te vervangen door polymeren.”
Een van de doelen van het onder-

zoek is om uiteindelijk botvervangers te kunnen maken.
Maar Sommerdijk kijkt verder:
“Door de processen uit de natuur
te begrijpen, kunnen we mogelijk geheel nieuwe materialen
maken, waaraan nog nooit
iemand gedacht heeft.”
Sommerdijk gebruikt voor zijn
onderzoek een unieke elektronenmicroscoop, waarvan wereldwijd slechts één exemplaar
bestaat: de TU/e cryoTitan van
FEI Company. Deze elektronenmicroscoop heeft de unieke
eigenschap dat hij processen in
vloeistoffen driedimensionaal op
nanoschaal kan bekijken door
samples supersnel in te vriezen.

Nanotechnologie

Nanotechnologie wordt gezien
als een van dé grote beloftes voor
de toekomst. Maar slechts weinig
nano-onderzoek is gericht op het
‘productierijp maken’ ervan.
Natuurkundige dr.ir. Erwin
Kessels wil met zijn Vici-subsidie
de kloof overbruggen tussen
onderzoek in het lab en industriële productie van bijvoorbeeld
nieuwe nano-elektronica en
zonnecellen.
Als voorbeeld van zo’n kloof
noemt Kessels koolstof nanobuisjes. “Die zijn geschikt voor
allerlei elektronische toepassingen. Maar de productie van

buisjes met de juiste eigenschappen wordt nog niet beheerst. Vaak maakt men een
groot aantal buisjes en selecteert
die ene die voldoet.” Voor onderzoeksdoeleinden volstaat dat,
maar voor industriële productie
zeker niet. Kessels: “Die stap, van
het produceren van een demoversie, naar het industrieel en
betrouwbaar produceren, dat
vergt nog heel veel onderzoek.”
Het werk van Kessels draait om
het aanbrengen van ultradunne
lagen; lagen met een dikte van
slechts enkele atomen. Tot heden
worden in de micro-elektronicaindustrie volledig dekkende
lagen gelegd, waarna er microscopisch kleine patronen uit
geëtst worden. Kessels wil mogelijk maken dat hij deze nanostructuren direct kan aanbrengen, zonder etsen. Als
voorbeeldproduct noemt Kessels
een transistor van een koolstof
nanobuisje, waarop de elektrodes
direct zijn aangebracht. Verder
wil de 36-jarige onderzoeker
tegelijk
de
materiaaleigenschappen op atomaire schaal
beter beheersen, zodat de
gemaakte producten ook optimaal functioneren. Denk aan
zonnepanelen met een hoger
rendement. (IJ)/
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Lees volgende week meer in Cursor
over het onderzoek van Kessels.

Kinjin deelt wensen uit
“De traditionele
Japanse nieuw jaarswens is eigenlijk
meer een horoscoop.
En als je een wens
pakt die je niet bevalt,
kun je hem afzweren
door hem aan een
dennenboom vast te
knopen. Dan neemt de
boom je ongeluk over
en heb je er geen last
meer van”, zo legt
Ruben van Limpt,
voorzitter van de
Japanse studenten vereniging Kinjin, uit.
En uitleggen over
vreemde Japanse
gebruiken doet hij
graag. Sterker nog;
dat is het doel van Kinjin. Deze week, bij aanvang
van het nieuwe semester, delen bestuursleden op
de loopbrug tussen Hoofdgebouw en Auditorium
honderden wensen uit.
Josha Woudstra, eerstejaars Industrial Design, heeft
de hare direct aan het rekje geknoopt. Het is
gemaakt van een schraag en wat touwtjes en moet
dienst doen als dennenboom. Zo zie je het in Japanse
tempelcomplexen ook vaak, weet penningmeester
Roel Nijsen. Hij is net terug uit Japan. Op 1 januari
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Wired Pig wint
‘Wired Pig’ van TU/e-mede werkster Diana Heijnerman
is de winnaar van de kerst pakketwedstrijd van de uni versiteit. De medewerkster
van de faculteit Electrical
Engineering bewerkte het
aardewerken varken uit haar
kerstpakket met draden en
overgoot het vervolgens met
een soort doorschijnende
kunsthars. Erg creatief en
origineel, zo oordeelden de
kunstkenners van de jury, die haar beloonden met een dagkaart voor
vier personen voor de Efteling.
Volgens jurylid André Pieters van Holland Art Gallery was de keuze
(evenals voorgaande jaren, toen TU/e’ers hun creatieve lusten al
mochten botvieren op de mokken en kommen die ze in hun kerstpakket
vonden) erg moeilijk. In totaal werden vorige week woensdag honderd tachtig gepimpte varkens ingeleverd - volgens Pieters “eigenlijk alle maal winnaars”. (MvdV)

Spaceboxen mogen blijven
onder strikte condities
De gemeente Eindhoven is
bereid akkoord te gaan met het
laten staan van 86 spaceboxen
op het TU/e-terrein, waarvan
op 1 maart de ontheffingsvergunning afloopt. Aan deze toestemming zijn wel zeer strikte
condities verbonden, aldus
collegelid mr. Jo van Ham.
Volgens Van Ham heeft er de
afgelopen weken over dit onderwerp intensief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente, de
universiteit en Vestide, het huisvestingsbedrijf voor studenten.
“Wethouder Mary Fiers heeft
laten weten dat de gemeente
bereid is om de spaceboxen ook
na 1 maart te laten staan. Dit
echter alleen onder zeer strikte
condities”, zo zei Van Ham
maandag 1 februari in de universiteitsraadvergadering. Zo moet
er snel uitzicht komen op een
structurele
huisvestingsvoorziening op het TU/e-terrein en

daarvoor moet nog voor de
zomervakantie een aanpassing
gemaakt worden in het bestemmingsplan voor het TU/e-terrein.
In de ontwikkelingsvisie voor het
terrein, die in september 2009
werd aangeboden aan de
gemeente, staat dat er in totaal
een bouwcapaciteit voor ruim
zes- tot zevenhonderd wooneenheden is. Daarbij wordt uitgegaan van woongebouwen in
drie lagen aansluitend op de
Potentiaal-toren, het huidige
onderkomen van de faculteit
Electrical Engineering. Deze
faculteit zal over drie jaar de
betrokken gebouwen verlaten,
waarna begonnen kan worden
met de bouw van de wooneenheden. Zoals het zich nu laat
aanzien, mogen de spaceboxen
tot die tijd blijven staan. Tegen de
beslissing van de gemeente kan
overigens nog bezwaar aangetekend worden. (HK) /

.

Laptop gestolen

De laptop van een student Werktuigbouwkunde is maandagmiddag
1 februari gestolen in W-hoog. Op de derde verdieping had de student
zijn laptop uit de tas gehaald en alvast opgestart, om daarna even naar
het toilet te gaan. Toen hij enkele minuten later terugkwam, was de
laptop verdwenen.

stond hij drie uur in de rij tussen de Japanners om
een wens te bemachtigen. Van Limpt heeft vandaag
een wens getrokken. “Ik hoop dat ie uitkomt, maar
echt geloven doe ik er niet in. Wat ik wel goed vind,
is dat de wens mensen even laat stilstaan bij wat hen
allemaal kan overkomen in het nieuwe jaar. Of in het
nieuwe semester.” (NS)

Geld en laptops gestolen

Bij studievereniging CHEOPS zijn in de nacht van donderdag
28 op vrijdag 29 januari een kassalade en drie laptops gestolen.
In de lade zat zo’n honderdzeventig euro. De kabels waarmee de
laptops waren vastgelegd, bleken vernield. Om de afgesloten ruimte
van CHEOPS binnen te komen, werd met geweld de glazen toegangsdeur ingeslagen. De inbraak bij de studievereniging, volgens
de TU/e-beveiliging de tweede in vier maanden tijd, werd op vrijdagochtend ontdekt.

Foto: Bart van Overbeeke
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Hugo Scheerens
“Ik ben niet compleet als ik geen creativiteit kan uitdragen”
Interview: Rachèl Sloven
Foto: Bart van Overbeeke
Tot voor kort liet Hugo
Scheerens zijn kunstwerken
alleen zien aan vrienden en
familie, maar zij haalden hem
over zijn werk eens aan een
groter publiek te tonen.
Op 1 februari gebeurde dit:
de logistiek medewerker bij
Post Expeditie en Transport
opende zijn eerste expositie.
“Mensen met wie ik een band
heb, zijn bevooroordeeld.
Ik ben benieuwd naar wat
buitenstaanders te zeggen
hebben over mijn werk.”
Nadat de eigenaresse van de
Eindhovense expositieruimte
Imagine wat werken van
Scheerens had gezien, bood ze
hem meteen een podium aan.
Daarnaast kreeg hij de mogelijkheid een expositie in te
richten naar eigen smaak en
inzicht, op een datum naar
keuze. “Die kans heb ik
uiteraard met beide handen

aangegrepen. Ik verwacht niet
dat ik een tweede Rembrandt of
Van Gogh ga worden, maar als
een kunstkenner enthousiast
wordt van mijn werk, dan zal
er in ieder geval íets goeds aan
zijn.”
De drang tot creëren was bij
Hugo altijd al aanwezig. Als
kind zat hij voordurend te
schilderen en te tekenen. Dat
hij zich in 1996 inschreef voor
de Design Academy was dan ook
een logische stap. “Ik heb die
opleiding door omstandigheden
niet afgemaakt, maar ben daarna
wel een bedrijfje in vormgeving
begonnen. Ik ontwierp interieurs
en huisstijlen voor winkels in
en om Eindhoven, maar rond de
crisis in 2000 heb ik de stekker
eruit moeten trekken omdat ik te
weinig opdrachten had. Design
was mijn lust en mijn leven,
dus dat was een erg moeilijke
beslissing. Ik heb daarna
verschillende baantjes gehad.
Zo ben ik even chauffeur van
mindervaliden geweest en

werkte ik bij een verhuisbedrijf.
Via die baan ben ik uiteindelijk
aan de TU/e terechtgekomen.
Het werk dat ik nu doe, is leuk,
afwisselend en uitdagend.
Hier wil ik niet meer weg.”
Toch blijft het bloed kruipen
waar het niet gaan kan en de
drang om creatief bezig te zijn,
blijft zich manifesteren. “Ik kan
niet uitleggen hoe dat werkt, het
is zoals wanneer je ineens honger
of dorst krijgt. Het gebeurt
gewoon. Ontwerpen doe ik zo
nu en dan nog voor vrienden en
bekenden, maar ik kan de laatste
jaren steeds meer mijn ei kwijt
in de kunst. Wat ik precies maak,
is moeilijk te omschrijven. Het
is abstract, expressief en je kunt
het op verschillende manieren
interpreteren. Toch zitten er wel
degelijk vormen en figuren in.
Alles wat ik maak, begint als een
tastbare tekening of schilderij.
Daar maak ik vervolgens een
foto van, die bewerk ik met de
computer, ik knip, plak en
bewerk, voeg toe, haal weg.
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Frits van der Wateren wil vrijdagmiddag
net naar binnen lopen bij het Laplacegebouw. We treffen een opgewekte
Haarlemmer en vragen ons af wat hem
hier brengt.
“Ik kom twee keer per maand van Haarlem
naar hier. Dan bezoek ik vergaderingen en
lezingen die verband houden met DevLab,
het researchinstituut dat in het Laplacegebouw zit.” Van der Wateren werkt in het

De afdruk wordt verder
beschilderd en weer gefotografeerd. De pen, kwast en
computermuis zijn allemaal
even belangrijk. Symmetrie,
balans, spiegeling en op het
eerste gezicht schijnbare
gelijkheid, zijn terugkerende
thema’s in mijn werk. Het klinkt
abstracter dan het is, want in
feite is mijn werk heel toegankelijk. Kinderen en mensen die
nooit naar een museum gaan,
zullen het een mooi, kleurrijk
plaatje vinden. Mensen die van
kunst houden, zien er waarschijnlijk meerdere lagen in.
Hoewel ik het in de eerste plaats
voor mezelf doe, maak ik het
liefst werk dat iedereen aanspreekt. Mijn moeder zei ooit
dat ik toen ik vormgever was
een leuker mens was dan
daarvoor. Volgens haar ben ik
dat sinds ik met kunst bezig ben
weer. Niet dat ik daarvoor niet
leuk was, maar wel minder
gelukkig denk ik. Creativiteit
uitdragen is een deel van me.

innovatieteam van Chess, een Haarlems
ict-bedrijf. Chess is een van de leden van
de coöperatie DevLab. “Vanmiddag hebben
we het maandelijkse DevLab café. Dan is
er eerst een presentatie en we sluiten af
met een gezellige borrel.”
Van der Wateren treft door zijn werk
studenten uit diverse culturen en dat vindt
hij leuk. “Ik moet een beetje uitkijken hoe
ik het zeg, en ik bedoel het positief, maar
ik zie opmerkelijke verschillen. Chinezen
zijn echte doorbijters, maar minder creatief.
Oost-Europeanen zijn vaak erg goed in
wiskunde en komen geregeld met heel
bijzondere ideeën.”
De treinreis naar Eindhoven vindt de
innovator niet vervelend. Hij hoeft maar
één keer over te stappen, in Amsterdam.
Van der Wateren leest onderweg kranten
en vakliteratuur, maar hij kijkt ook graag
uit het raam. Op deze regenachtige vrijdag
merkte hij op dat er nog ijs in de sloten
ligt en hij zag nog sneeuwresten in de
Betuwe. “Ik houd erg van de natuur.

Wanneer dat wegvalt, ben ik
niet compleet. Als ik na een
wekenlange vakantie thuis kom,
wil ik het liefst meteen de
schetsen uit mijn schetsblokje
gaan uitwerken. Vrienden en
familie zie ik daarna wel weer.
Alles wat ik om me heen zie,
sla ik in me op en dat gebruik
ik in mijn werk. Vooral positieve
emoties zetten me aan tot nieuwe
kunstwerken, maar ook minder
leuke zoals mijn gevoelens ten
opzichte van oorlog, vernietiging
van de natuur en kritiek op hoe
de mensheid met de wereld
omgaat. Mijn emoties zet ik om
in heldere kleuren en vormen.
Iedereen moet er maar voor
zichzelf uithalen wat erin zit.
Mijn werk hangt nu voor iedereen te kijk, dus die feedback zal
vanzelf wel komen.”/

.

Het werk van Scheerens is tot 1 maart te
zien in galerie Imagine, Voorterweg 150a
in Eindhoven.

Daarom ga ik deze zomer met mijn vrouw
en een bevriend stel wandelen in de Schotse
hooglanden.” Daar heeft hij zin in. Net als
in deze middag. (NS)
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Van Damme Beurs voor BMT-alumna
Ir. Jannie Wijnen, alumna van
de faculteit Biomedische
Technologie, heeft donderdag
28 januari de eerste Marina
van Damme Beurs gewonnen.
Ze ontving een cheque van
negenduizend euro. Er hadden
zich 63 vrouwen ingeschreven
voor de beurs, bedoeld om
jonge vrouwelijke ingenieurs
aan te moedigen in hun loopbaan.
Het was voor het eerst dat de
beurs aan de TU/e werd uitgereikt. Naast de hoofdprijs voor
Wijnen (28) waren er prijzen van
duizend euro voor wiskundig
ingenieur Cristina Onete (24) en
bedrijfskundig ingenieur Marte
Guldemond (27). Zij kregen hun
prijs uit handen van de 79-jarige
initiatiefneemster van de beurs,
Marina van Damme. Van
Damme wil met haar prijs jonge
vrouwelijke ingenieurs in de
wetenschap of het bedrijfsleven
stimuleren om zich verder te
verdiepen of te verbreden in hun
loopbaan.
De jury omschreef Wijnen als
een ‘vooruitstrevende vrouwelijke ingenieur met voorbeeldfunctie’. De BMT-alumna wil met
de beurs als postdoc een half jaar
onderzoek gaan doen naar borstkanker aan het Universitair

Dr. Herbert Zondag is door de
TU/e benoemd tot deeltijdhoogleraar Heat Storage
Technology. Zondag is onderzoeker bij de unit Efficiency &
Infrastructure (E&I) van het
Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN).

Jannie Wijnen (rechts) en Marina van Damme. Foto: Bart van Overbeeke

Medisch Centrum in Utrecht.
Daarna wil ze naar een postdocpositie in het buitenland. Rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn
noemde het grote maatschappelijke belang van dit onderzoek
als een belangrijke reden om
Wijnen de beurs toe te kennen.
Overigens liet hij weten dat de
TU/e ook de beide andere genomineerden nog gaat bijstaan bij
het realiseren van hun voorstellen. Cristina Onete wil
jaarlijks een internationale netwerkbijeenkomst voor vrouwelijke wetenschappers in de
cryptografie organiseren en

Christiaens zoekt graag naar
nieuwe mogelijkheden om het
kinderdagverblijf voor het voetlicht te brengen. Zo bood de
TUimelaar al twee keer opvang
aan kinderen van bezoekers van
de internationale partnerdag van
de TU/e en kunnen ook alumni
die de aankomende SuperTU/esday van Wiskunde &
Informatica bezoeken, hun
kroost er (na aanmelding) onderbrengen. Hetzelfde gold voor de
afgelopen Jong Alumnidag en,
als het aan Christiaens ligt, geldt
het straks ook voor de jaarlijkse
Publieksdag van de TU/e.
Vooralsnog is de gelegenheidsopvang gratis, “maar als de vraag
op dat soort dagen heel groot
wordt, moeten we op den duur
wel wat kosten gaan doorberekenen”.
De TUimelaar doet op het
moment verder ‘eigenlijk niks’
aan pr, constateert de directeur,
terwijl het potentiële klantenbestand wellicht een stuk groter
is dan nu wordt verondersteld.
Zo’n vijftig procent van de
kindjes die nu een plek hebben
bij de TUimelaar, heeft een papa
of mama die aan de universiteit
werkt. Een klein deel komt van
andere instanties op de campus
en ongeveer een derde komt van

Marte Guldemond wil in ontwikkelingslanden
veldonderzoek
doen naar de praktische toepassing van concentrated solar
power-installaties, waarbij door
gebruik van zonnestralen en
spiegels energie wordt opgewekt.
De prijs bestaat inmiddels al
zeven jaar aan de Universiteit
Twente en de beurs wordt sinds
2004 ook in Delft jaarlijks toegekend. Van Damme nodigt
jaarlijks alle beurswinnaars bij
haar thuis uit om zo een netwerk
te vormen. Ook Wijnen kreeg
daarvoor nu een uitnodiging.
(IJ)/

.

De leerstoel is onderdeel van de
faculteit Werktuigbouwkunde
binnen de groep Energy Technology, die wordt geleid door
prof.dr.ir. Anton van Steenhoven. Zondag volgt prof.dr.ir.
Ronald van Zolingen op, die tot
aan zijn emeritaat het onderzoek
aan photovoltaïsche thermische
collectoren binnen de TU/e heeft
vormgegeven. De TU/e gaat nu
de focus van de leerstoel verleggen
naar
warmteopslag.
Hierdoor ontstaat een goede
combinatie met het onderzoek
aan warmteopslag dat wordt
verricht binnen de unit E&I van
ECN. Het doel van de leerstoel is
om kennis en modellen te
ontwikkelen voor warmteopslagtechnologie voor de gebouwde
omgeving.
De TU/e en ECN verwachten veel
van de nauwe samenwerking,
zeker nu Zondag daarin een spil-

functie krijgt. De nieuwe deeltijdhoogleraar, zelf aan de TU/e
gepromoveerd in 1997, komt één
dag per week in dienst. Hij zal
binnen de faculteit verantwoordelijk zijn voor onderzoek aan
warmteopslag door de begeleiding van promovendi en afstudeerders. Als zodanig zal hij ook
direct betrokken zijn bij het werk
van de twee promovendi die
vanuit het programma ADEM
(Advanced
Dutch
Energy
Materials) bij ECN en de TU/e
onderzoek op het gebied van
warmteopslag
gaan
doen.
Daarnaast is hij verantwoordelijk
voor onderwijs aan de TU/e, met
name voor het nieuw te starten
vak energieopslag.
“Ik kijk ernaar uit om aan de
TU/e het onderzoek en onderwijs
op het gebied van warmteopslag
te versterken”, aldus Zondag.
“Het zal een leuke en leerzame
periode worden.” (FvO)/

.

Invloed BSA nog moeilijk te peilen

TUimelaar wil banden
met TU/e aanhalen
Kinderdagverblijf de TUimelaar
wil de banden met de TU/e
gaan aanhalen. “Die relatie is
verwaterd, terwijl we zoveel
meerwaarde voor elkaar
hebben”, vindt Toon Christiaens, sinds een jaar directeur
van de TUimelaar. Het kinderdagverblijf wil daarom onder
meer vaker ‘gelegenheidsopvang’ bieden voor kinderen
van bezoekers aan bepaalde
evenementen op de campus.

Herbert Zondag hoogleraar
Heat Storage Technology

buiten het universiteitsterrein.
“Door meer pr te voeren, kunnen
we misschien meer mensen
bedienen. Dan zou uitbreiding
een optie kunnen zijn.”
Hoe, waar en op welke termijn is
volgens Christiaens nog maar de
vraag. “Ons huidige onderkomen is bijzonder en ruim,
maar, kijkend naar bijvoorbeeld
de energiehuishouding, niet
optimaal voor kinderopvang. Dit
pand moet eigenlijk plat.
Hierover praat ik binnenkort met
Herman Rikhof (leider van het
project TU/e Science Park over de
ontwikkelingen op de campus tot
2020, red.).”

Strategisch plan

De toekomstige huisvesting van
het kinderdagverblijf -op of
buiten de campus, Christiaens
houdt alle opties open- is één van
de onderwerpen die aan bod
komen in een strategisch beleidsplan voor de TUimelaar waarin
de directeur de komende tijd zijn
tanden wil gaan zetten. “Zo’n
plan is er nog nooit geweest,
terwijl er op de markt, op
gemeentelijk en op landelijk
niveau, een hoop ontwikkelingen
zijn waarover we goed moeten
nadenken en die mede richting
gaan geven aan de toekomst van
de TUimelaar.” (MvdV)/

.

De invloed die de invoering van het bindend studie advies (BSA) op eerstejaarsstudenten aan de TU/e
heeft, is nog moeilijk aan te geven. Volgens prof.dr.
Ton van Leeuwen, voorzitter van de Centrale
Commissie Kwaliteitszorg Onderwijs (CCKO), lijkt het
erop dat studenten eerder gemotiveerd zijn om over te
stappen. Vijf faculteiten signaleren een serieuzere
werkhouding.
Het CCKO heeft na de eerste tien weken van dit stu diejaar, het zogeheten eerste kwartiel, de oplei dingsdirecteuren om een indruk gevraagd van de
voorlopige studieresultaten van de eerstejaars. Ook
werd gevraagd hoe er wordt omgegaan met slecht
scorende studenten.
Van een opmerkelijke invloed op de studieresultaten
is nog geen sprake, zo concluderen de opleidings -

directeuren. Wel ervaren zij een positieve invloed op
de werkhouding en op zelfreflectie. Op Bouwkunde na,
waar al intensieve studiebegeleiding plaatsvindt,
hebben alle faculteiten voorwaarschuwingen afgege ven aan slecht scorende studenten. Ook zijn deze
studenten erop gewezen dat ze tot 1 februari probleem loos konden switchen naar een hbo-opleiding.
In het eerste kwartiel heeft dertig procent van de eer stejaars minder dan de helft van het nominale aantal
studiepunten voor dat kwartiel behaald. Aan het eind
van het studiejaar moeten eerstejaars de helft van de
in totaal zestig studiepunten behaald hebben om een
BSA te ontlopen. Van Leeuwen: “Toenemende urgentie
aan het eind van het studiejaar en het gebruik van
herkansingen zijn factoren die dadelijk het eindresul taat nog positief kunnen beïnvloeden.” (HK)

Ach en Wee
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Opinie TU/e
Vox Academici
Prof.dr.ir.Maarten Steinbuch, hoogleraar Regeltechniek

Grote kansen voor
kleine autofabrikanten
Van voorzichtig optimisme tot scepsis
en hoon: de reacties op de overname
van Saab door de Nederlandse autofabrikant Spyker liepen de afgelopen
week zeer uiteen. De Zweedse voorwaarde voor de miljoenenlening
waarmee Spyker het tij voor Saab wil
laten keren, is dat geïnvesteerd wordt
in milieuvriendelijke auto’s. Welke
‘groene’ veranderingen maken de
grootste kans in de auto-industrie? En
kan zo'n kleine onderneming Saab uit
de afgrond omhoog trekken?
“Ik denk dat Saab wel degelijk een kans
maakt”, zegt prof.dr.ir Maarten Steinbuch, kartrekker van de TU/e-masteropleiding Automotive en hoogleraar
Regeltechniek aan de faculteit Werktuigbouwkunde. “De wereld van de automotive industrie maakt behoorlijk heftige
tijden door. Enerzijds komt dat door de
economische crisis, maar er is ook een
verschuiving in paradigma. De overgang
naar steeds meer hybride aandrijvingen
vereist nieuwe technologieën. Fabrikanten worstelen daarmee. Ze krijgen te
maken met heel andere spelers dan
voorheen: leveranciers van batterijen en
elektromotoren, bijvoorbeeld. Plotseling
ontstaan heel andere markten.
De toekomstige auto’s zullen heel veel
technologische vernieuwingen bevatten.

Juist omdat Saab klein is, is het beter in
staat om met die nieuwe ontwikkelingen
mee te doen. Dat komt doordat een klein
bedrijf de kwaliteitsborging sneller rond
krijgt. Betrouwbaarheid is voor autofabrikanten namelijk ontzaglijk belangrijk.
Dat zie je momenteel bij Toyota, dat zijn
auto’s moet terughalen vanwege een
slecht functionerend gaspedaal. Dat kost
het bedrijf dagelijks miljoenen. In een
groot bedrijf is het vaak moeilijker om
kwaliteitsprocessen te beheersen en aan
te passen. Het is heel lastig nu nog te achterhalen waar het precies fout is gegaan
met die pedalen. Kleine bedrijven zijn
wat dat betreft veel doorzichtiger.
Technologische vernieuwingen bieden
kleine bedrijven dus veel kansen. Deze
crisis kan de automotive industrie in die
zin behoorlijk vernieuwen.
Hybride aandrijvingen maken auto’s al
veel milieuvriendelijker. Daarnaast is
gewicht belangrijk. Auto’s zijn juist zo
zwaar geworden vanwege de veiligheidseisen. Door actievere veiligheidssystemen, waardoor auto’s bijvoorbeeld automatisch afstand houden, kan dat gewicht
omlaag. Dat maakt de auto veel duurzamer qua productie en energieverbruik.
Ook de verbrandingsmotor kan nog
zuiniger worden gemaakt. Van deze innovaties wordt de ontwikkeling van de
hybride auto waarschijnlijk het belang-

Prof.dr.ir.Maarten Steinbuch.
Archieffoto: Bart van Overbeeke

rijkst. Er is een beperkt aantal aanpassingen nodig om de auto tot 25 procent
zuiniger te maken met een hybride aandrijflijn. Een lichtere auto vereist meer
veranderingen vanwege de veiligheidsaspecten. De ontwikkeling van volledig
elektrische aandrijvingen is ook een
sterke ontwikkeling. De komende jaren
zitten we in een ‘learning curve’ om te

bekijken hoe je betrouwbare technologie
ontwikkelt en de benodigde infrastructuur (elektriciteitsnet). Milieuvriendelijk
vervoer wordt wereldwijd aangepakt. De
komende jaren kunnen we heel veel ontwikkelingen op dit gebied verwachten.
Wij in Nederland gaan daar zeker ons
steentje aan bijdragen.”/
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.

Whether TU/e will
play a role of any significance in shaping
up the region, the
country, or the world
is the burning question in the minds of
strategists sitting at
the table with the
‘TU/e 2020’ agenda.
As the world is becoming more of a global
village and most of the
production/manufacturing is going
towards the East, the
West has to come up
with a plan to sustain
itself. I think universities can play a major
role in this. The education system and
especially universities
help to shape society. I think in 2020 a
multidisciplinary university like TU/e
will not only want to breed the engineers, but will also want to breed the
citizens of tomorrow’s world. The main
role of TU/e in 2020 will also be to generate new entrepreneurs, who will keep
the economy flowing.
The interaction of scientists with educational policymakers, which ultimately
comes down to the students, is what
defines the high standards at TU/e. This
symbiotic relationship has to flourish
beyond 2020 and this will define the
healthy educational as well as the
research atmosphere. This will benefit
companies too, as they will get well-

taught, up-todate future
employees and
TU/e will get
valuable
company
research
collaboration.
To become a
global force in
2020 TU/e
should advertise/sell itself in
the East and
attract more
students.
However, it can
also open its
franchise there.
This way TU/e
will benefit
from developing
economies.
The achievable goal of being the most
recognized university in the world is the
dream TU/e 2020 should have. The next
steps which can be made for that are very
important. It should be the goal for 2020
to take TU/e to the level of Harvard and
MIT. TU/e has huge potential and the
infrastructure to do so. What it has
achieved in the last fifty years is remarkable, but what it will do in the next ten
years will define its future.

Prashant Agrawal is a postdoc with the
Biomedical Engineering Department
Ook zin om een column te schrijven over de TU/e
in 2020? Mail dan naar e.teitsma@tue.nl.

Vraag: als God almachtig is, kan Hij dan
een rotsblok maken dat zo zwaar is dat
Hij het Zelf niet kan optillen? Antwoord:
dat is geen vraag, dat is een paradox!
Bij bankiers ligt dat heel anders. Kunnen
bankiers financiële producten verzinnen
die zo ingewikkeld zijn dat ze die zelf niet
kunnen begrijpen? Antwoord: ja, het is hun
dagelijks werk; het is, in feite, hun beroep.
De bankiers geven zichzelf weer huizen hoge bonussen, miljarden gaan erin om.
Nog veel hoger zijn de bedragen die de
banken aan ‘winst’ maken: honderden
miljarden. Waar komt al dat geld vandaan?
Omdat de wereld in grote trekken een
‘zero-sum game’ is, banken produceren
immers niets, moet er een partij zijn die
al dat geld kwijtraakt. De enige partij
die daarvoor in aanmerking komt, is de
belastingbetaler, u en ik dus.
De mensen die hun geld kwijtraken door
bancaire fraude of stupiditeit, worden
vaak grotendeels gecompenseerd door
de staat, dat wil zeggen: de belasting betaler. Dat is jammer, want de financiële
ellende wordt dan verdund tot een paar
duizend euro per persoon, en dat wordt
zonder veel morren geaccepteerd.
Het zou voor de ontwikkeling van het
bankwezen veel beter zijn om de
gedupeerde horden op de bankiers
los te laten.
Het is toch mesjokke dat bankiers,
willens en wetens en ongestraft, louche
producten verkopen: frauduleuze
hypotheken, ondeugdelijke koopsom polissen, niet-uitkerende ontslag verzekeringen en illusoire ‘winstverdubbelaars’, waarbij ze zich verschuilen
achter ‘kleine lettertjes’, en zich

redden door een fractie van het gestolen
geld terug te geven. Een handelaar die
bedorven kaas verkoopt, wordt opgepakt;
een bankier die bedorven geld verkoopt,
wordt toegejuicht door aandeelhouders
en beschermd door de overheid.
De regering, de belastingbetaler dus,
houdt de bankiers uit de wind. Een
inbreker die een ton steelt, gaat jaren
de gevangenis in. Bankiers die miljarden
verduisteren, zien hun bonus een paar
procent omlaag gaan. Zouden ze ook
onze pensioenen hebben verdonkere maand?
In Amerikaanse westerns zie je nog
wel eens een bankier belaagd worden
door burgers die hun geld zijn kwijtgeraakt. Die bankier woonde dan in of
vlakbij zijn bank. Onze bankiers wonen in
beveiligde buitenverblijven beschermd
door ‘het gezag’.
Mijn advies: laat de banken maar
omvallen en laat de schuldige bankiers
zich verantwoorden
tegenover hun
gedupeerde
‘klanten’.
Het wordt
tijd voor
een ‘opstand
der horden’.
Fred Steutel
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Drie miljoen voor ‘high potential’ onderzoek
Medische beeldvorming,
kernfusie en de eigenschappen
van polymeren zijn de drie
onderzoeksthema’s die elk
één miljoen euro van de TU/e
krijgen in het kader van de
zogeheten High Potential
Research Programs.
Het eerste gehonoreerde programma richt zich op geavanceerde beeldvormingstechnieken om hart en hersenen van
patiënten beter te kunnen bekijken. Het onderzoek, onder
leiding van prof.dr. Luc Florack
van de faculteit Wiskunde &
Informatica, richt zich op onderdelen van hart en hersenen die
niet goed toegankelijk zijn met
conventionele technieken, maar
wel van grote betekenis zijn voor
de gezondheidszorg. Florack wil
tot een toonaangevende onderzoeksgroep komen die werkt op
het snijvlak van beeldvorming,
wiskundige modellering, algoritmiek, visualisatie en biomedische toepassingen.

Het tweede project dat een
miljoen subsidie krijgt van de
TU/e, is gericht op plasma’s voor
kernfusie. Voordat over enkele
decennia de ITER-kernfusiereactor succesvol energie kan opwekken, moeten wetenschappers
nog veel kennis opdoen. De TU/e
wil daarin een leidende rol
spelen. Dit project wil drie
belangrijke stappen zetten: de
stromingen in een plasmareactor
beter in beeld brengen en
hierdoor een beter begrip hebben
van de stromingen, om hiermee
beter het brandende plasma te
kunnen beheersen. Programmaleider is prof. dr. Niek Lopes
Cardozo, hoogleraar op het
gebied van kernfusie bij
Technische Natuurkunde.

Polymeren op alle schalen

Een multidisciplinair team van
polymeeronderzoekers van verschillende
faculteiten
gaat
onderzoeken hoe het gedrag van
polymeren precies samenhangt
met de structuur van materialen

op molecuulniveau. Lukt dit, dan
is een volgend doel om polymeren zó te ontwerpen dat ze
precies het gewenste mechanische gedrag vertonen. Het onderzoek wordt geleid door dr. ir. Leon
Govaert, universitair hoofddocent aan de faculteit Werktuigbouwkunde (zie ook pagina
6 van deze Cursor).
De programma’s krijgen elk
gedurende vier jaar een subsidie
van 250.000 euro per jaar. De
programma’s moeten een nationale en -waar mogelijk- internationale positie gaan verwerven en
zo een duidelijke bijdrage
leveren aan het profiel van het
wetenschappelijk onderzoek van
de TU/e. Voor de TU/e zijn de
High
Potential
Research
Programs ook een manier om
vernieuwend en risicovol multidisciplinair onderzoek van jonge
hoogleraren en hoofddocenten te
stimuleren. Vorig jaar wees de
TU/e al vier andere High
Potential Research Programs
aan. (IJ)/

.

Van Ham tevreden over voortgang strategiediscussie
Brainstormbijeenkomsten
binnen de faculteiten en drie
rondetafelgesprekken met
externe belanghebbenden over
de toekomst van de TU/e
hebben de afgelopen maanden
veel informatie en inzichten
opgeleverd. CvB-lid mr. Jo van
Ham is tevreden over de
voortgang van de strategiediscussie. Eind deze maand
bespreekt het College van
Bestuur de resultaten.
Volgens Van Ham, voorzitter van
de Regiegroep Strategie 2020,
heeft elke faculteit de brainstormbijeenkomsten op haar
eigen manier georganiseerd. “De
ene keer zat het bestuur er wel
bij, maar bij de faculteit
Industrial Design was dat bijvoorbeeld niet het geval. Daar
vond het bestuur dat men al veel
overleg voerde met het CvB en
daarom liet men de toekomstdiscussie graag over aan de

medewerkers en studenten.”
Al met al hebben volgens Van
Ham een paar honderd studenten en medewerkers met
elkaar gediscussieerd over de
externe ontwikkelingen waarmee de universiteit de komende
jaren mogelijk te maken krijgt en
over welke invloed deze kunnen
hebben. Het stafbureau van het
CvB heeft in die periode tientallen beleidsdocumenten van
diverse instanties, universiteiten
en andere kennisinstellingen in
binnen- en buitenland doorgeploegd om een beeld te krijgen
van relevante trends en ontwikkelingen.
Ook externe belanghebbenden
hebben in januari input kunnen
leveren middels drie rondetafelgesprekken. Die gesprekken
hadden betrekking op het onderwijs en de jeugd, de kenniseconomie en de ingenieur. Van
Ham: “Zo kwam uit gesprekken
met vertegenwoordigers uit het

voorbereidend onderwijs onder
meer naar voren dat zij niet
willen dat de TU/e haar toelatingseisen verlaagt. Dan blijft
daar namelijk ook de urgentie
bestaan om het niveau hoog te
houden.”
De Regiegroep concludeert dat
het geen optie is om zonder langetermijnstrategie op de huidige
voet door te gaan. Van Ham: “Het
zal nu een fascinerend proces
worden om onze strategie voor de
komende tien jaar vorm te geven,
maar zowel externe als interne
ontwikkelingen
vragen
om
stevige beleidsinitiatieven.”
Op 24 februari bespreekt het CvB
de resultaten, laat Van Ham
weten. De maanden daarna zal er
ook nog intern over gediscussieerd worden. In het vroege
najaar moet de ‘Strategieschets
TU/e 2020’ worden vastgesteld.
(HK)/

.

Aan het einde van de dag
volgde een rondleiding door
de zalen en laboratoria van
het gebouw W-hoog. Voor
een spetterende afsluiting
trok het gezelschap naar
het grasveld bij hogeschool
Fontys. Daar mochten ze, tot ieders vermaak,
waterraketten de lucht in schieten.

Geheimen van de bouwfysica
Zo’n tweehonderdvijftig eerstejaars Bouwkunde worden deze week
ingewijd in de geheimen van de bouwfysica en installatietechnologie.
Met de themaweek hoopt de faculteit de bouwfysica extra onder de
aandacht te brengen bij eerstejaars. Volgens ir. Elphi Nelissen, fellow bij
Bouwkunde, is er een groot tekort aan specialisten op dit gebied, maar
kiezen maar weinig studenten voor deze richting, “terwijl je er ontzet tend leuk mee aan de slag kunt”.
Gedurende de week maken eerstejaars volgens haar op een praktische
en leuke manier kennis met bouwfysica: alle aspecten die te maken
hebben met de kwaliteit van het binnenmilieu van gebouwen, met uit zondering van het architectonische. Als voorbeelden noemt Nelissen de
akoestiek, licht, warmte, vocht en het gebruik van duurzame energie.
Onder meer de woning van Nelissen zélf is woensdagochtend 3 februari
onderwerp van studie. Met behulp van een infraroodcamera proberen de
studenten onder andere thermisch zwakke plekken op te sporen.
“Ik wist niks van bouwfysica, maar nu ik er meer over hoor, is het best
een beetje interessant”, zegt eerstejaars Habib Kaya. ‘Een beetje’? Hij
lacht. “Bouwkunde is mijn tweede keus, ik wilde eigenlijk geneeskunde
gaan doen. Ik begin langzaam te wennen, maar denk soms ook wel: ‘wat
dóe ik hier?’. Maar deze week is wel leuk.” (MvdV)

Nieuwe ontmoetingsruimte in
Bunker moet integratie bevorderen

Dit voorjaar wordt in de Bunker een ruimte ingericht waar zowel internationale als Nederlandse studenten en medewerkers elkaar kunnen
ontmoeten. De behoefte van internationale studenten en medewerkers
aan een ontmoetingsruimte was de aanleiding voor dit initiatief. Vooral
de buitenlandse studenten, onder wie de bewoners van de spaceboxen,
zoeken elkaar op, maar een speciale plek daarvoor was er nog niet. Inge
Adriaans van het Onderwijs en Studenten Service Centrum benadrukt
dat ook de Nederlandse TU/e-populatie welkom is. “We willen ook
Nederlandse studenten en medewerkers en de studieverenigingen
betrekken bij de activiteiten die georganiseerd kunnen worden. We
vinden die integratie erg belangrijk.”
De keuze is op de Bunker gevallen omdat daar diverse cultuurverenigingen en de internationale verenigingen BEST en AEGEE gehuisvest zijn.
Dit maakt het organiseren van activiteiten makkelijker. Een ruimte van
75 vierkante meter zal worden ingericht als grote huiskamer met
beperkte keukenfaciliteiten. Naar verwachting wordt de common room
in april geopend. (SK)

Zie: www.tue.nl/nl/de_universiteit/
strategie_tue_2020/.

Waterige Bètadag in Eindhoven
Ruim honderdtachtig vwoleerlingen uit Limburg en
Noord-Brabant bezochten
vrijdag 29 januari de
Bètadag in Eindhoven.
Studieverenigingen van
zeven faculteiten waren
betrokken bij de organisa tie. Met korte colleges,
demonstraties, proefjes en
experimenten binnen het
thema ‘water’ probeerden
ze de toekomstige studen ten te laten zien wat een
bètastudie biedt. De scho lieren mochten ’s middags
in het Hoofdgebouw stoeien
en knoeien met proef opstellingen die betrekking
hadden op water.

Foto: Bart van Overbeeke

Met een korte, sissende afzet
spuiten de zelfgemaakte
projectielen, plastic flessen
gevuld met water, het lucht ruim in. Een aantal reutelt wat
verdwaald rond en stort dan
zielloos ter aarde. De kortste
vlucht haalt ongeveer vijf
meter, een andere poging
strandt in tegengestelde
richting tussen het weg springende publiek. Een
groepje scholieren van het
Titus Brandsmalyceum uit Oss
haalt de eerste plaats met een
waterraket die maar liefst 93
meter verder neerklapt. Tot
grote hilariteit -en opluchting
van de organisatie- mist de
zelfgefabriceerde waterbom
op een haar na een geparkeer de auto.
Pas na de zomer wordt zicht baar of de voorlichtingsdag
effect heeft gehad. Want dan
maken de vwo-leerlingen hun
Foto: Bart van Overbeeke
definitieve profielkeuze voor
het vierde schooljaar en wordt duidelijk hoe aantrek kelijk ze een bètastudie werkelijk vinden. (FvO)

En ik vind...
BKO op herhaling
Prof. Fred Steutel, emeritus hoogleraar
Wiskunde, vraagt zich in de rubriek
‘En ik vind …’ af hoe hij zijn portfolio
Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) zou
moeten vullen. Ik wil Steutel graag op
weg helpen bij de vragen die er bij hem
gerezen zijn. Hij wil een briefje van zijn
moeder toevoegen met de mededeling
dat Fred Steutel een ‘fijne jongen’ is.
Leuk om te horen, zeker omdat ik hem
alleen ken als een notoire mopperkont
in mijn favoriete column ‘Effe zeuren’,
maar ongeschikt voor BKO, jammer.
Misschien toevoegen dat je aardig kan
zingen, opperde Steutel? Nee, ook niet
zo relevant, tenzij dit actief ingezet
wordt ten behoeve van de kwaliteit van
het onderwijs. Music for Math, Funky
Physics, de studenten zullen ervan
smullen! Onderwijsprijzen verzamelen
dan? Goed plan, maar de essentie is
natuurlijk de toewijding; Michael
Faraday riep al (en ik val in herhaling,
zie Cursor 52/8): “The lecturer should

give the audience full reason
to believe that all his powers
have been exerted for their
pleasure and instruction”.
Goede beoordelingen van studenten
verzamelen? Ja natuurlijk prof. Steutel,
dat hoort erbij, en komt als vanzelf bij
de genoemde toewijding. En een paar
biljetten van vijftig euro toevoegen aan
het portfolio, zou dat helpen? Iedereen
is te koop, roep ik vaak, maar een lid
van een BKO-commissie verkwanselt
zijn of haar integriteit niet voor die prijs.
Het certificaat ingelijst aan de muur
hangen? Geen vereiste, maar een
docent die het onderwijs een warm
hart toedraagt, zal dit zeker overwegen.
En tenslotte, de twee laatste vragen van
Steutel. Krijgt de ‘doelgroep’ instructie?
Jazeker, daarvoor zijn er onderwijsspecialisten aan de TU/e. En wat is de
duurzaamheid van BKO? In ieder geval
vier jaar, prof. Steutel, dat gaan we,
bij leven en welzijn, samen beleven!
Prof.dr.ir. Henk Swagten,
hoogleraar Technische Natuurkunde
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Op zoek naar de eeuwig
Met een kleine aanpassing
van de ingrediënten, kun je
plastics wellicht een stuk
sterker en taaier maken
door verouderingsprocessen tegen te gaan.
Welke toevoegingen
daarvoor nodig zijn, moet
blijken uit de moleculaire
simulaties die het
High Potential Research
Program ‘Multi-scale
Analysis of Intrinsic
Properties of Polymer
Systems’ gaat opleveren.
Het College van Bestuur
steekt de komende vier jaar
miljoen euro in dit project.
“Als je een polymeer belast, is de vraag
niet óf het zal breken, maar wanneer en
hoe precies”, zegt programmaleider dr.ir.
Leon Govaert, universitair hoofddocent
bij Werktuigbouwkunde. Hoewel
sommige plastics en andere polymeren
snel bros worden, zoals polystyreen
(bekend van cddoosjes) en andere
zo taai zijn dat ze
nauwelijks kapot
zijn te krijgen (polycarbonaat, wordt
gebruikt voor kogelwerend glas), zijn de
oorspronkelijke eigenschappen van alle
polymeren verbazingwekkend uniform.
De verschillen ontstaan voornamelijk
door veroudering. Als je maar lang
genoeg wacht, wordt uiteindelijk alle
plastic bros.

“Als je aan polystyreen trekt, rekt het
nauwelijks op. Het breekt makkelijk en
is erg bros. ‘Jonge’ polymeren kunnen
bij vervorming effectief sterker worden,
een effect dat ‘strain hardening’ wordt
genoemd. Als strain hardening optreedt,
wordt de uitgeoefende vervorming over
het materiaal verdeeld, waardoor het
minder snel breekt.” In brosse polymeren
concentreert de kracht zich daarentegen
juist in bepaalde gebieden - en dat zijn de
plekken waar het materiaal het begeeft”,
aldus Govaert.
Door veroudering kunnen taaie polymeren
bros worden, en dat kan heel gevaarlijk
zijn, zegt Govaert. “Airbags, bijvoorbeeld,
zitten in een plastic behuizing die taai
open moet scheuren als de airbag wordt
opgeblazen. Als zo’n behuizing gemaakt
zou worden van een polymeer die snel
veroudert, zou het materiaal na verloop
van tijd bros kunnen versplinteren in
plaats van netjes afscheuren en daardoor
de inzittenden verwonden.”
Wat dat betreft zijn polymeren net als
mensen: jong zijn ze flexibel en taai, na
veroudering hard en bros. Anders dan bij
mensen is veroudering bij polymeren
echter omkeerbaar. “Je hoeft polystyreen
alleen maar even plat te walsen, dan verandert het van heel bros plastic in een veel
taaier materiaal.” Polycarbonaat dankt
zijn taaie karakter aan een bijzonder
trage veroudering. In andere woorden:
het blijft langer jong.
Het geheim van het
mechanisch gedrag
van polymeren schuilt
dus in hun verouderingssnelheid.
Veroudering gaat
sneller bij hoge temperaturen en onder
belasting (net als bij mensen). Bij
sommige polymeren is de veroudering
al tijdens het maakproces catastrofaal:
die komen bros uit de spuitgietmachine,
zegt Govaert. “Wij willen dit probleem
voorkomen door op moleculaire schaal

Als je lang genoeg
wacht, wordt alle
plastic bros

“Anders dan bij me
bij polymeren
Programmaleider dr.ir. Leon Govaert. Foto: Bart van Overbeeke

in te grijpen, maar op dit moment weten
nog niet goed hoe we die veroudering van
polymeren kunnen beïnvloeden.” Uit
ervaring blijkt wel dat een zeer kleine
aanpassing aan de samenstelling van
een polymeer grote gevolgen kan hebben
voor de eigenschappen van het materiaal,
zowel positief als negatief.
Govaert doet al 25 jaar onderzoek naar
de mechanische eigenschappen van
polymeren. Indertijd was hij een van
de eerste werktuigbouwers die zich

in Eindhoven bezighield met de mechanische eigenschappen van deze materialen. Met de modellen die Govaert
ontwikkelde, kan hij berekenen hoe je
optimale producten maakt van bestaande
polymeren. “Maar we willen nu een stap
verder gaan”, zegt hij. “Je wilt eigenlijk
weten waar de eigenschappen, bijvoorbeeld veroudering, precies door worden
veroorzaakt, zodat je nieuwe, betere
polymeren kunt ontwikkelen.”
De ontwikkelingen in de synthetische

Zoektocht naar beter begrip van
Mensen zijn in staat hun akoestische
omgeving driedimensionaal waar te
nemen omdat ze twee oren hebben die
zich aan weerszijden van hun hoofd
bevinden. In ieder oor komt het geluidssignaal op net een ander moment of met
andere sterkte binnen, naar gelang de
richting en de afstand ten opzichte van
de geluidsbron. Om beter te begrijpen
hoe dit proces precies werkt, deed
Nicolas Le Goff hiernaar promotieonderzoek aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences.

Nicolas Le Goff in een geluidsstudio
bij Philips Research Laboratories op
de High Tech Campus.
Foto: Bart van Overbeeke

“Bij het doorsturen van geluidssignalen
wordt, zoals bekend, een groot deel van
de informatie niet gebruikt. Van een origineel muziekstuk dat op MP3-formaat
wordt opgeslagen, is meer dan negentig
procent van de
oorspronkelijke
informatie weggegooid. Je houdt
slechts een tiende
deel over en toch
hoor je het verschil
met het origineel
nauwelijks. Om die compressie goed te
doen, moet je de beperkingen van het
horen en de mechanismen daarachter
goed begrijpen”, zegt de promovendus.
Dat begrip kan ook een fabrikant van
gehoorapparaten goed gebruiken.

Philips, waar de Fransman Le Goff zijn
promotieonderzoek uitvoerde, maakt deze
niet meer, maar de elektronicagigant kan
de resultaten van zijn fundamentele
onderzoek toepassen bij audiocompressie
van muziek en tekst, en voor het verbeteren van geluidsweergave via hoofdtelefoons.
Le Goff onderzocht de mate waarin een
mens verschillen in aankomsttijd en in
sterkte van geluidsprikkels bij de twee oren
kan waarnemen. In een onnatuurlijke
maar totaal controleerbare omgeving,
een geluidsstudio bij Philips Research
Laboratories op de High Tech Campus,
liet hij normaal horende proefpersonen
testen doen. Ze kregen keer op keer drie
geluidssignalen te horen waarvan er twee
gelijk waren en een verschilde.
Soortgelijke experimenten zijn eerder
uitgevoerd door Le
Goffs copromotor
dr.ir. Jeroen
Breebaart. Deze
heeft algoritmes
in kaart gebracht
voor het voorspellen van de hoorbaarheid
van geluidsbronnen in achtergrondlawaai.
Le Goff wilde kijken of deze computermodellen ook gebruikt konden worden
voor het lokaliseren van geluidsbronnen.
Voor korte signalen bleek dat aardig te

“Een mislukking
is net zo belangrijk
als een succes”
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ensen is veroudering
n omkeerbaar”
chemie zijn inmiddels zo ver voortgeschreden dat scheikundigen bijna alles
kunnen maken - zolang je maar weet
wat je wilt. Govaert: “De ultieme droom
is om bij Scheikundige Technologie
koffie te gaan drinken en dan simpelweg
te kunnen vragen: kun je dit voor me
maken?” Maar dan moet je natuurlijk
wel precies weten wélke structuur je
gemaakt wilt hebben. “Dat weten we nu
helaas nog niet, omdat we nu nauwelijks
kunnen voorspellen welke eigenschappen

een polymeer met een bepaalde samenstelling zal hebben.”
Het project ‘Multi-scale Analysis of
Intrinsic Properties of Polymer Systems’,
dat door het College van Bestuur is
bestempeld tot High Potential Research
Program, moet in deze situatie verandering brengen. Een zevental onderzoekers
van de faculteiten Werktuigbouwkunde,
Scheikundige Technologie en Technische
Natuurkunde gaan samen op zoek naar
een model waarmee je de eigenschappen
van polymeren kunt voorspellen.
Programmaleider Govaert en zijn collega’s
denken dat zogenaamde ab-initio moleculaire simulaties, waarin alle moleculen
en de krachten die deze op elkaar uitoefenen worden doorgerekend, meer
inzicht in de vervorming en veroudering
van polymeren kan verschaffen.
Het zal geen gemakkelijke opgave worden,
geeft Govaert toe. “Het gaat om ontzettend
ingewikkelde berekeningen.” Zijn verwachtingen van het project zijn dan ook
bescheiden: “Als de moleculaire simulaties ons een handvat kunnen bieden in
welke richting we naar betere polymeren
moeten zoeken, zijn we al tevreden.
Door co-polymerisatie (waarbij polymeren
uit meer dan één type bouwsteen worden
gemaakt, red.) kunnen we dan mogelijk
het gedrag in de gewenste richting aanpassen, wat ook al een belangrijke vooruitgang zou zijn.”
Het project leunt zwaar op de specialistische kennis op het gebied van thermodynamica die de fysicus dr. Markus
Hütter meebrengt vanuit het Zwitserse
Zürich. Ook zal er op afstand worden
samengewerkt met de Griekse hoogleraar Doros Theodorou, een specialist
in moleculaire simulaties. Dat gebeurt
op inventieve wijze: “We financieren
met dit programma een nieuwe universitair docent, Lambert van Breemen,
die we een tijd in Athene stationeren,
zodat we optimaal kunnen profiteren
van de expertise van Theodorou.” (TJ)/

.

driedimensionaal horen
werken. Le Goff heeft vervolgens ook
gekeken in hoeverre het model klopte
voor langere prikkels, tot een halve
seconde. “En dat bleek absoluut niet
het geval. Hier
gelden andere
regels. Die regels
kan ik niet
begrijpen op
dit moment.”

perceptie van geluid. Integendeel. “Een
mislukking is net zo belangrijk als een
succes. Dit opent deuren naar verder
onderzoek”, zegt hij enthousiast.
Bovendien, wat
hem betreft zijn
de resultaten die
hij beschrijft in
zijn proefschrift
maar de helft van
het promoveren.
“Ik was vier jaar
lang op dit onderwerp gefocust. Natuurlijk had ik hulp van
anderen, maar het was een sterke persoonlijke ervaring voor mij. Ik heb ook veel
geleerd over het leven, over omgaan met
verschillende persoonlijkheden, interactie met collega’s en de internationale
wetenschappelijke vakgemeenschap.
Ik moest leren mijn werk bij wijze van
spreken te verkopen. Het waren vier zeer
leerzame jaren.” Hij vertrekt dit voorjaar
naar Denemarken. Aan de Technische
Universiteit van Denemarken zal Le Goff
zich verder bezighouden met experimenten en het modelleren van de waarneming van ruimtelijk geluid. (NS)/

“Het model kan zich
gedragen als een
echt menselijk oor”

Hij beschrijft zijn
haat-liefdeverhouding met het computermodel
van Breebaart. De onderzoeker noemt het
‘Jeroens model’ en beschouwt het als een
grote baby. “Hij bezorgde me hoofdpijn,
ik moest hem constant voeren, maar hij
stelde me nooit teleur. Het bleek een
harde werker die zich dagen aaneen kon
concentreren zonder pauze.” Het model
kan zich gedragen als een echt menselijk
oor met oorschelp, middenoor, slakkenhuis. “Het bijzondere is dat het autonoom beslissingen kan nemen en tijdens
de testen kan aangeven welke van de
drie prikkels harder of met een andere
lokalisatie waargenomen wordt, net als
de proefpersonen.”
Le Goff maakt zich niet druk om het feit
dat hij de achterliggende regels nog niet
begrijpt die bepalen hoe de lengte van
de prikkel precies van invloed is op de

.

Nicolas Le Goff is dinsdag 2 februari gepromoveerd
op ‘Processing interaural differences in lateralization and binaural signal detection’ aan de TU/e.

De hotelbranche is toe aan een groene revolutie:
vervang beton door staal en hout, maak de
gebouwen compacter en flexibel in het gebruik,
gooi die nutteloze stoelen uit de kamers en
trakteer de gasten op draadloos internet.
Bouwkundestudent Joep Radermacher ontwierp
een hotelgebouw met toekomst.
“Het ouderwetse sterrensysteem is volledig
achterhaald”, zegt Radermacher. “Neem die
oubollige fauteuils in standaard middenklasse
hotelkamers. Je gebruikt ze alleen om je kleren
overheen te gooien. Moderne zakelijke reizigers
hebben meer aan een flexplek en een koffie corner.”
Er deugt wel meer niet aan hedendaagse hotels.
Meestal zijn het geprefabriceerde betonnen
blokken. Goedkoop in de productie, maar door
de hoge energiekosten duur in het gebruik.
Bovendien is het ontwerp zo toegesneden op
de hotelfunctie dat het gebouw nooit meer
ergens anders toe kan dienen. “Van oudsher
werden hotels gebouwd door de ondernemers
zelf”, legt Radermacher uit. “Ze werden zó
ontworpen dat ze optimaal geschikt waren als
hotel. In zulk exploitatiegebonden vastgoed
hebben vastgoedbeleggers weinig interesse.”
Momenteel vindt daarin een kentering plaats:
door de relatief grote marges groeit onder
beleggers de interesse in hotelvastgoed.
Veel exploitanten zouden de gebouwen graag
verkopen en terug leasen. Het ontwerpconcept
van Radermacher dient de belangen van beide
partijen. Zijn hotel heeft een draagconstructie
van staal, waar isolerende houten gevels als

een jas omheen zitten. Het gebouw is smaller
en dieper dan gebruikelijk, waardoor de gevels
minder warmte afgeven. Kozijnloze ramen
houden de warmte binnen, terwijl grote beweegbare luiken ‘s zomers het zonlicht weren.
“Nu worden hotelgasten met briefjes aan gespoord om handdoeken nogmaals te
gebruiken”, zegt Radermacher, “maar de
grootste energiebesparing haal je uit het
gebouw zelf.”
Het stalen casco is zo gemaakt dat leidingen
gemakkelijk te verleggen zijn. Mocht het hotel
ooit veranderen in een kantoor, dan kunnen de
vele waterleidingen bijvoorbeeld plaatsmaken
voor datakabels. Ook de houten gevels zijn
makkelijk aan te passen of te vervangen.
De bouwkosten van het hotel liggen ongeveer
tien procent hoger dan bij een conventioneel
betonnen ontwerp. Volgens Radermacher
verdient zich dat snel genoeg terug door de
energiebesparing tijdens het gebruik. “Dat
maakt het voor de vastgoedeigenaar makkelijk
om huurders te trekken. Bovendien heeft het
gebouw een hogere restwaarde: in de toekomst
kan het worden gebruikt als woon- of kantoor ruimte. Dat is voor beleggers interessant.”
Namens zijn opdrachtgever BAM
Utiliteitsbouw voert de student al gesprekken
over het ontwerp met verschillende geïnteres seerde marktpartijen, al wil hij hierover geen
details kwijt.
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Huidcel wordt zenuwcel
Het wordt steeds duidelijker dat alle ethische discussies over embryonale stamcellen binnen kort waarschijnlijk achterhaald zijn. Werd al eerder aangetoond dat volwassen cellen kunnen
worden omgezet in stamcellen (waaruit vervolgens spier-, huid-, zenuw- of ander weefsel kan
worden opgekweekt, zonder dat er nog ingevroren embryo’s aan te pas komen), nu zijn
Amerikaanse wetenschappers erin geslaagd om huidcellen van muizen direct om te vormen
tot zenuwcellen. Dat schrijven ze in Nature van 28 januari. De onderzoekers brachten drie
zogeheten transcriptiefactoren (eiwitten die ervoor zorgen dat bepaalde genen tot expressie
komen) in huidcellen van muizen in. De ingebrachte transcriptiefactoren spelen een belang rijke rol bij de vorming van zenuwcellen en dat bleek voldoende om binnen een week twintig
procent van deze huidcellen in volledig functionele zenuwcellen te laten veranderen. Hiermee
blijkt dit proces veel sneller en efficiënter dan de methode waarbij stamcellen als tussenstap
worden gebruikt. Als deze techniek ook bij menselijke cellen werkt, kunnen zenuwcellen
opgekweekt uit huidcellen van bijvoorbeeld Parkinsonpatiënten wellicht gebruikt worden
deze hersenziekte te behandelen. (TJ)

Einde missie voor Marskarretje
Spirit, het door zonnecellen aangedreven karretje dat in 2004 samen met zijn tweelingbroer
Observer op Mars landde, rijdt niet langer rond over het oppervlak van de rode planeet.
Het karretje, dat op pad was gestuurd voor een missie van drie maanden (op zoek naar sporen
van water en tekenen van leven op Mars), heeft bijna zes jaar lang informatie doorgestuurd
naar de aarde. In die periode legde het ruim zeven kilometer af en vond diverse aanwijzingen
voor de aanwezigheid van water (zoals gelaagde sedimenten en silicaten). Vanwege het
gebrek aan zonlicht zocht het elke winter een zo zonnig mogelijk plekje op en ging in winter slaap. Vorig jaar kwam Spirit vast te zitten in een kuil in de Marsbodem en na diverse reddings pogingen heeft de NASA het karretje nu opgegeven. Het andere karretje, de Observer is
daarentegen nog altijd actief. (TJ)
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Algemeen
TU/e-brede ict- en statistiek cursussen
Cursusprogramma februari en maart

Programma februari: HTML, programmeren in C,
SharePoint 2007, Categorical data analysis met
SPSS, Cascading Style Sheets, PHP and MySQL
en Latex Advanced.
Maart: Java, Matlab, Excel basis/ advanced en
Engineering Statistics met Statgraphics.
Op de site www.ictcursussen.tue.nl staat het totale
cursusprogramma voor 2010. Deelname is mogelijk
voor studenten, medewerkers en alumni van de TU/e.

Dienst Interne Zaken

Avondopenstelling Auditorium
Maandag: rundvleesballetjes in tomatensaus, witte
rijst; holzfallersteak, jus, gekookte aardappelen, rode
kool; visschotel ‘Neptunus’, aardappel gratin, peultjes.
Dinsdag: pastaschotel ‘Espanol’; kip cordon blue,
aardappelblokjes, mexico mix; varkenshaas,
stroganoffsaus, aardappelpuree met groenten,
courgettetomatenmix.
Woensdag: paëlla; lekkerbekje, remouladesaus,
aardappelpuree, broccoli; kalfstartaar in roomsaus,
rösti rondjes, luxe salade.
Donderdag: aardappelroerbak met mini gehaktschijfjes;
hutspot met hachee; kipfilet ‘Toscane’, kleine krieltjes
met peterselie, prei à la crème.
Vrijdag: Geen avondopenstelling.

Kunstcommissie TU/e

Verlenging inschrijftermijn voor
Corbusier wedstrijd
Het laatste kerstpakket bevatte onder meer een
bouwdoos van het ‘Le Poème Électronique’, het
wereldberoemde paviljoen dat architect Le Corbusier
ontwierp voor de wereldtentoonstelling van 1958
in Brussel. De titel verwijst tevens naar de geruchtmakende voorstelling die in het paviljoen vertoond
werd, gemaakt door Le Corbusier en componist
Edgar Varèse.
De Kunstcommissie van de TU/e schreef een wedstrijd
uit, 'Un Poème Technologique', om een eigentijds
elektronisch gedicht te maken. De inschrijftermijn
voor het insturen van dit 'Poème Technologique' wordt
verlengd wordt tot 15 februari.
De eerste prijs is een oorkonde, een boek over de
wereldtentoonstelling in Brussel en een geldbedrag
van 500 euro. De tweede prijs is 250 euro, de derde
prijs 100 euro. Voor alle informatie over de
wedstrijd zie: www.tue.nl/kunstbezit of mail naar
Kunstcommissie@tue.nl.

Architectural Design Management
Systems

ADMS symposium ‘Innoveren met kennis’
25 maart 2010 vindt het tiende symposium van

ADMS (SAI) en haar alumnivereniging AC plaats
in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Wil je weten
hoe jij kan bijdragen aan innovatie in de bouwwereld?
Dan ben je van harte uitgenodigd voor deelname aan
het symposium waarin kennisdeling en kennisontwikkeling in de bouwwereld centraal staan. Het stimuleren hiervan leidt tot innovativiteit en slagvaardigheid van de organisatie. Bouworganisaties zouden
zich hiervan beter bewust moeten zijn. Tevens dienen
ze kennis te vergaren in hoe deze ambities op zowel
organisatieniveau als individueel niveau te vertalen zijn.
Er is een dagprogramma met diverse bouwkundigen
uit de praktijk en ADMS-afgestudeerden die je hierover op verschillende manieren zullen inspireren.
Speciaal voor studenten is er een gereduceerd tarief.
Kijk dus snel op de website van ADMS
www.tue.nl/adms en meld je nog voor 15 maart aan.

Education & Training Unit

Course ‘Activating Teaching Methods’
The course ‘Activating Teaching methods’ will be
offered on 9 March 2010 from 13.30 - 17.00 hours.
In this course participants will practice several
activating teaching methods. A number of teaching
methods will be discussed that ensure that students
actively get on with their learning. A number of ideas
to think about are: discussions, asking questions,
Socratic discussion, etc.
Participation by teaching staff of the TU/e is free of
charge. This course is also part of the BKO training
program. More information can be obtained from
Harry van de Wouw (phone 3126).
You can register for the course by internet
(http://w3.tue.nl/en/the_university/studyweb/), by
email (cursus.dpo@tue.nl), or by telephone (2520).

Course ‘Teaching and learning in higher
education for PhD students’
The course ‘Teaching and learning in higher education for PhD students’ will take place on Monday
March 8th and Thursday March 11th. The course
is intended for PhD-students who will be involved
in teaching in the (near) future.
The course offers a broad orientation on teaching
activities and prepares for giving lectures, tutorials
and so on. During the course, the participants will
be actively involved, for instance by giving presentations and by exchanging ideas and experiences.
Participation for TU/e staff is free of charge.
Further information can be obtained from Janneke
van der Loo (J.M.v.d.Loo@tue.nl / extension 5292).
If you are interested in taking the course, please
contact the HR advisor at your department.

Course TRD08 ‘Design based learning
(DBL)’
The course ‘Design based learning’ will take place
on Tuesday March 16th and Tuesday April 20th
from 13.30 - 17.00 hours. Between these dates

there will be planned two meetings; dates will be
determined after the first meeting.
The course is intended for teachers who will develop
assignments or want to improve a DBL assignment.
The course is also part of the BKO training program.
The course will deal with components of Design
based learning (DBL) such as features of DBL,
making agreements about coaching and products,
degree of monitoring/freedom, evaluating the results
of the project groups, writing the assignment and
other documents.
During the course the participants will work a lot
independently, mainly with developing their own
DBL assignment.
Participation by teaching staff of the TU/e is free
of charge.
Further information can be obtained from Sonia
Gómez Puente (extension 5292). You can register
for the course by Studyweb or by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl).

een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal
5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Video Enhancement: Content Classification and
Model Selection’. Hu promoveert aan de faculteit
Electrical Engineering.
Ir. Y. Boulaksil verdedigt op woensdag 10 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 ‘Planning of Outsourced Operations
in Pharmaceutical Supply Chains’. Boulaksil
promoveert aan de faculteit Industrial Engineering
& Innovation Sciences .

Mensen

Drs. M. Koopman verdedigt op donderdag 11 februari
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
De Zwarte Doos. De titel van het proefschrift luidt
‘Students’ goal orientations, information processing
strategies and knowledge development in competencebased pre-vocational secondary education’. Koopman
promoveert aan de Eindhoven School of Education.

S. Wattamwar MSc verdedigt op maandag 8 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 ‘Identification of Low Order Models
for Large Scale Processes’. Wattamwar promoveert
aan de faculteit Electrical Engineering.

O. Bondarenko MTD verdedigt op donderdag 11
februari zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Supporting Document
Management in Complex Multitask Environments’.
Bondarenko promoveert aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences.

Promoties

Ir. N.A.J.M. Kleemans verdedigt op dinsdag 9 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 ‘Magneto-optical properties of selfassembled III-V semiconductor nanostructures’.
Kleemans promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde.
Ir. H. Hu verdedigt op dinsdag 9 februari zijn
proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van

Vacatures
PhD polymer technology for a project on nanolithography (V37.702), Kunststoftechnologie, department
of Chemical Engineering and Chemistry (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
Voor meer informatie ga naar: www.tue.nl/vacatures

(Advertenties)
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Space boxes can stay
under strict conditions
The municipality of Eindhoven
is willing to let the 86 space
boxes stay where they are on
the TU/e grounds, even though
the exemption permit will
expire on 1 March. This permission is subject to very strict
conditions, according to board
member mr. Jo van Ham.
According to Van Ham there
have been intensive consultations in the past few weeks about
this subject between the municipality, the university and Vestide,
the accommodation agency for
students. “According to responsible alderwoman Mary Fiers the
municipality is willing to let the
space boxes stay in place also
after 1 March”, says Van Ham.
“However, this has been permitted by the municipality only
under very strict conditions”,
Van Ham explained in the university council meeting on
Monday 1 February. Thus, before
long there must be clarity about a
structural accommodation facility on the TU/e grounds, for

which it will be necessary to
amend the zoning ordinance for
the TU/e grounds even before the
summer holidays.
The report explaining the ideas
about the development of the
grounds, which was presented
to the city council in September
2009, says that there is an overall
building capacity for more than
six hundred to seven hundred
housing units. Within this context
a design has been assumed of
residential buildings in three
storeys linking up with Potentiaal, the current accommodation
of
the
Department
of
Electrical Engineering. This
Department is planning to move
out of the buildings concerned
in three years, after which the
construction of the housing units
can be begun. To all present
appearances, the space boxes will
be allowed to stay until that time.
However, objections against the
resolution adopted by the city
council may still be lodged.
(HK) /
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Indre Kalinauskaite (23) and Maryam Sarab (22) both came to the Netherlands in September for
a two-year Master course. Indre studies Human Technology Interaction, Maryam Electrical
Engineering. Six months later they are inseparable and have celebrated Christmas together with
Indre’s parents in Lithuania. “The only things that we don’t do together is sleeping and studying.”

Maryam

Indre

Photos: Bart van Overbeeke

“When I first saw Indre, I trusted her at once.
It was during a night out in Eindhoven. We had
both just arrived here. I ordered immediately
what she ordered, without thinking”, says
Maryam. “We soon found out that we have a lot
in common. For example, we both find art and
music very important, and in addition we also
have the same taste. Our playlists are virtually
identical!”
Indre: “When I had just arrived in the Netherlands
I was going through a difficult patch. I had to find
a sideline within a month, otherwise I wouldn’t
be able to cope financially. I wrote many hundreds
of e-mails, went to all bars, restaurants and hotels
in Eindhoven, but got ‘no’ everywhere. I really
couldn’t see a positive side on anything anymore.
Maryam helped me to stay positive. Now I work
at the International Relations Office of TU/e.”
Maryam: “In turn, Indre helps me when things
are not going right for me. In December I went
to visit her in Lithuania, in order to celebrate
Christmas with her parents. During my trip almost
everything went wrong. My plane was delayed,
I missed my connecting flight and at the airport

they would not do anything to help me.
Then I phoned Indre and told her, upset as I was,
that I wanted to go back to Iran, because everything was going against me. She helped me get
back on my feet then.”
Indre and Maryam look like each other a lot.
“I think that’s why we understand each other
so well. When Indre is angry I see why, I know
why she is reacting as she is because I recognize
myself in her.” The two girl-friends even like the
same boys. Does this pose a problem for their
friendship? “No it doesn’t. They don’t come to
us because we are together so much.”
Judging by all appearances, it seems as if they
do not need anything else than each other.
Nevertheless they are also looking for other
friendships. Indre: “I think that people don’t
approach us so easily, because we are always
hanging out together. It may seem as if you
are not open to other people.” That is not true,
though. The fact that they are having such great
fun together does not imply that they do not like
to be in the company of other people. They do,
but preferably together. (HB)

First introductory day for exchange students in Eindhoven
When taken?
The picture was taken in July
last year when I traveled to Vila
Real in Portugal for spending
my summer vacation.

business. Its full distance of 897
km was historically navigated
mostly by light boats in order
to transport barrels of Port wine
to Porto.

What do we see?
The picture depicts the Rio
Douro, one of the major rivers
in the north of Portugal. This
river, which rises in Spain and
flows across the entire width
of Portugal before joining the
Atlantic Ocean, has been of
great importance for doing

Why taken?
The interesting historical
background of the Rio Douro
made me want to have a picture
of that. You could also see
beautiful vineyards on the
steep banks of the river. (HB)

On Saturday 30 January student
union SSRE and the Education
and Student Service Center
(STU) held their first introductory day for the exchange
students who started their
six-month study in Eindhoven
this week. The newcomers
were shown the way around
the campus, in the city and
in De Bunker. Out of the 115
exchange students 75 had
registered.
The initiative for the introduction
comes from the SSRE. Committee
member Anika Cristini (herself
originally Italian) did not think it
was fair that there is an introductory week for Dutch students
and even an intro of three weeks
for
international
Master
students, but that on central level
nothing had been organized so
far for the exchange students.
“Besides, we as SSRE executive
committee enjoy promoting
student life in Eindhoven. That
includes giving visibility to the

Photo: Bart van Overbeeke

exchange students. I contacted
STU and they shared our enthusiasm there.”
The day began traditionally and
ended playfully. In the morning
the program included a great deal
of business information in particular. After lunch they were

shown around on campus and
made a bus tour through the city.
During that city tour the students
were occasionally surprised at
completely different things than
by the pieces of information they
got from the SSRE guides. When
the bus stops in order to grant
right of way to a cyclist, the Italian
Diomede Pistoresi jokes to his
fellow countryman: “Wow, in
Rome a bus driver would stop to
make sure that he hit the bicycle.”
For the Indonesian Johnny Lim
(23), who studies in Singapore, it
is the first time that he sees snow.
“One of the first things I have
to do here is buy more warm
clothes, and boots to walk in the
snow.”
The long day ended in De Bunker
with a ‘stamppot dinner’ (dinner
of mashed pots) and a party. For
some of them the introduction to
Dutch ‘cuisine’ was rather heavy.
“It’s very difficult for me to eat”,
admits the Indian Sunny Roy
(21). “It’s not spicy!” (NS/SK)/

.

Photos: Bart van Overbeeke
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Carnaval: niet alleen leuk voor Limburgse studenten
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Inglorious Basterds in Zwarte Doos
“We’re in the killin’ nazi business.
And business is a-boomin!”, verkondigt
luitenant Aldo Raine (een rol van Brad
Pitt) luidruchtig. Zijn commando met
Amerikaanse joden wil zoveel mogelijk
‘nazizwijnen’ zo gruwelijk mogelijk
uitmoorden om de Duitsers angst aan
te jagen. Hun bijnaam: ‘The basterds’
in Quinten Tarantinos jongste film
‘Inglourious Basterds’, die op 4, 9 en
10 februari draait in De Zwarte Doos.
Hoewel de film niet overloopt van geweld
gaan de Basterds niet zachtzinnig tekeer
in het door de nazi’s bezette Frankrijk.
Ze scalperen hun slachtoffers, slaan hun
hersens in met een honkbalknuppel of
snijden hun keel door. Per groepje laten
ze er één leven, zij het met een hakenkruis
in het voorhoofd gekerfd. Hun tegenspeler
is SS-kolonel Hans Landa, onder wiens
leiding een boerderij met ondergedoken
joden aangevallen wordt. Alleen dochter
Shosanna ontsnapt, wat Landa duur komt
te staan. Ze begint een bioscoop in Parijs
en de acties van de Basterds vallen samen
met haar wraak, als de nazi’s daar de
première van een propagandafilm
houden.
Tarantino deed meer dan tien jaar over
het scenario van de film omdat hij veel te
veel ideeën had. Hij overwoog zelfs om
er een twaalf uur durende miniserie van
te maken. ‘Inglourious Basterds’ geeft

ook een mooi inkijkje in Tarantino’s
werkwijze. De film is gebaseerd op twee
films, die hij door elkaar husselt en er
eigen elementen aan toe voegt. De eerste
is de Italiaanse film ‘Quel maledetto
treno blindato’ (1978) van Enzo Castellari,
waarin een groep gevangen genomen
Amerikaanse militairen naar Zwitserland
vlucht en en passant Hitlers plannen voor
de V2-raket steelt. Castellari baseerde
zich weer op de bekende oorlogsfilm
‘The dirty dozen’ (1967) van Robert
Aldrich. Daarin worden een aantal ter
dood veroordeelden achter de linies van
de nazi’s gedropt om dood en verderf
te zaaien. Tarantino maakte een mix van
een spaghettiwestern, oorlogsfilm en
Franse praatfilm.

Clichés

Alle rollen van Duitsers, Fransen of
Amerikanen worden door acteurs van
die nationaliteit gespeeld. Hele dialogen
zijn dus ondertiteld in gele letters, die van
het doek af spatten. Christoph Waltz als
Landa, vooral bekend van Duitse krimi’s,
won op het filmfestival van in Cannes de
prijs voor Beste Acteur. Terecht: zie hem
naar zijn prooi sluipen, zijn ogen fonkelend van plezier als hij zijn tegenstander
te grazen neemt. (GV)/

.

‘Inglourious Basterds’ draait op 4, 9 en 10 februari
om 20.00 uur in De Zwarte Doos.
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Inwendige massage door geluid
Elf TU/e-studenten en
-medewerkers namen
afgelopen zaterdag deel
aan de workshop Geluid
in het Studentensportcentrum. De workshop
bestond uit oefeningen
met speciale ademtechnieken en buikklanken,
gebaseerd op een oude
Chinese techniek die
gebruikt wordt om spanningen los te laten en
gezond te blijven.
Sissen, fluiten, blazen en
meditatieve klanken uitstoten, en dat drie uur lang,
is
behoorlijk
intens.
Sommige onderdelen van

Open avond
in de Bunker

Ben je benieuwd wat er
door het jaar heen allemaal
te doen is in de Bunker?
Op dinsdag 9 februari ben
je tussen 19.00 en 22.00
uur welkom in de Bunker.
Bij Kinjin kun je Go en
Dance Dance Revolution
spelen en kalligrafie leren.
Quadrivium laat je meespelen met de muziek en
Dekate Mousa geeft een
workshop fotografie.
Footloose vraagt of je
meedanst en als je meer
van rollenspellen houdt,
kun je terecht bij ESRG
Knights of the Kitchen
table. Doppio houdt een
theatersportactiviteit.
Opgeven is niet noodzakelijk en meedoen is
gratis.(NS)

Foto: Bart van Overbeeke

de
workshop
voelen
onwennig, zoals de sisoefening: met licht gebogen knieën, opgetrokken
mondhoeken hard sissend

je adem uitblazen. Iemand
krijgt een lachkick en gaat
even aan de kant zitten. De
rest laat zich niet afleiden
en blijft geconcentreerd

sissen,
want
docente
Astrid Dobbelaar had al
gewaarschuwd dat de oefening allerlei emoties kan
losmaken, van huilen tot
lachen: “Laat het maar
gewoon gebeuren”.
De oefeningen draaien om
ademhalings- en geluidstechniek en doen denken
aan tai chi. Dobbelaar
leerde de techniek van de
Chinese tai chi-meester
dr. Shen Hongxun: “Als je
geluid maakt, train je je
longen en ingewanden;
geluid is een trilling en
deze trilling werkt als een
interne massage. Zodoende kan geluid spanningen

bevrijden en negatieve
factoren losmaken uit
weefsels en organen.”
Volgens Rianne Wolters
(met lichtblauw T-shirt op
foto),
masterstudente
Innovation
Sciences,
hadden de oefeningen
zeker effect. “Niet bij alles
voelde ik evenveel, maar er
waren ook oefeningen
waarbij je klanken naar
bepaalde delen van je
lichaam moest sturen, bijvoorbeeld naar je hoofd.
Toen voelde ik dat het
bovenin mijn hoofd trilde
en meteen ging mijn nek
veel rechter staan. Dat
werkte echt.” (SK)/

.

Internationaal tintje aan tournee Nederlands Studenten Orkest
In een boerderij in
Someren zijn honderd
studenten intensief aan
het repeteren voor de
tiendaagse tournee van
het Nederlands Studenten Orkest (NSO) die
zondag begint. Bijzonder
is dat dit jaar vier Turkse
studenten meedoen. Het
orkest speelt onder
andere het stuk ‘Köçekçe’
van de Turkse componist
Ulvi Cemal Erkin. De
reeks optredens wordt
afgesloten in Turkije, met
concerten in Istanbul en
Bursa.
Het Nederlands Studenten
Orkest wordt elk jaar
opnieuw
samengesteld
door middel van audities.

Dit jaar doen twee TU/estudenten mee: Hugo van
Lint (master Embedded
Systems) speelt trombone
en Tom Peeters (master
Biomedische Technologie)
speelt saxofoon.
Vier Turkse conservatoriumstudenten zijn overgekomen uit Bursa voor de repetities. De violisten Emre
Engin (18) en Ezgi Gurbuz
(17) studeren sinds hun
tiende aan het conservatorium. Dat de meeste
Nederlandse
studenten
amateurs zijn, maakt
Engin en Gurbuz niets uit.
“Er is niet echt veel
verschil, we zien hen ook
als professionele spelers.”
Ze zijn enthousiast over
de samenwerking. De

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

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. Deze keer onder het mom van; ‘La la lalala lalalaaaaaaaaaaa!!!’, op zoek naar de beste carnavalsoutfit.
De gezelligste tijd van het jaar komt
er weer aan in Brabant: carnaval! Of
je nu wilt of niet, je kunt er eigenlijk
niet omheen. Elk jaar is echter de
grote vraag: wat trek ik aan? Er is
natuurlijk heel veel keus qua outfit
en de voorpret van het uitzoeken
brengt je al lekker in de stemming.
Maar ook carnavalskleding is aan
modetrends onderhevig en je wilt
natuurlijk geen flater slaan.
Waarschijnlijk kun je dit jaar over de
Michael Jackson-hoofden lopen en er
zijn altijd genoeg sexy zustertjes in
de buurt mocht je knock-out gaan
door de alcohol. Dus probeer eens
iets anders. Het panel van de week
heeft een aantal hippe kostuums
getest; hopelijk kunnen we je op wat
leuke ideeën brengen.
Dit jaar wederom een van de klas siekers: h e t S n e e u w w i t j e - k o s t u u m .
Alice vond het
kostuum erg
lekker zitten en
niet duur. Het
leuke vindt ze dat
er ook een man nelijke versie van
het kostuum is.

“Zo kun je samen met je vriend het zelfde gekleed gaan”, grapt ze. Ook
lijkt het haar tof als je een paar
vrienden kunt overhalen om als
dwerg verkleed te gaan. Jeroen vindt
het echter meer iets voor de traves tiet van 2010. Lorenz daarentegen
vindt zo’n jurk wel makkelijk, maar
die kousen en pruik zullen nog geen
avond overleven. Hij vindt wel dat dit
geen pak voor de doorsnee man is:
meer voor echte macho’s.
“Het kost even wat tijd
om je outfit compleet te
maken, maar dan heb je
ook wat”, vindt Lorenz
van d e m u s k e t i e r pakken . J e r o e n v i n d t z e
ook gaaf, maar je moet
wel met een paar vrienden zo
verkleed gaan, anders ben je echt
zo’n eenzame musketier.
Een van de eyecatchers van
deze carnaval zal het
oosterse kostuum zijn. Het
is helemaal hallal-proof,
weet Jeroen te vertellen. En
als je net doet alsof het
Suikerfeest is, heb je de

orkestleden
zijn ingedeeld in
‘troetelgroepjes’:
leden van elk
groepje
moeten
elkaar in
de watten
leggen met
De Turkse violist Emre Engin. Foto: Rien Meulman
kleine attenties en extra
aandacht. “Dat helpt echt
waarschijnlijk wél mee
om een beetje te mengen
terug gaat naar Turkije,
met de Nederlandse stuis een pak hagelslag.
denten”, aldus Engin. Ze
(SK)/
moeten nog wel even
Het eerste concert is zondag
wennen aan de Neder7 februari in SCC De Ruchte in
landse eetgewoonten.
Someren. Kijk voor het volledige
Hutspot, brood tussen de
programma en kaarten op
middag: het is niet aan
www.nso.nl.
hen besteed. Wat

.

En dan natuurlijk de winnaar van
2010: h e t E g y p t i s c h e t r i o . “ D i t z i j n
echt prachtige pakken waarmee je de
show steelt in de kroeg”, concludeert
Alice. Jeroen zegt: “Als je goed kijkt,
zie je dat de drieduizend jaar geleden
gemummificeerde Egyptenaren goed
zijn behouden”. Hij vindt het echt
vette kostuums: het lijkt hem echter
gruwelijk moeilijk om te dansen in 2D
(want Egyptenaren zijn altijd 2D, kijk
maar op de muurschilderingen).
Tot slot nog een wijze raad: wees
e en s e e n k e e r n i e t j e z e l f ! Alaaf!!!

Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde

Jeroen Geerts , vierdejaars Technische Bedrijfskunde
Lorenz Deen , vierdejaars Technische Natuurkunde
Alice Lammers , vierdejaars Biomedische Technologie
Anniek den Hamer , derdejaars Biomedische
Technologie

Het lijkt erop alsof
ze elk jaar sexier
w o r d e n : de non n e n p a k j e s . Onze
eigen Anniek
heeft het getest
en wow, wat een
uitstraling! Alice
vindt het een heel typerend pakje:
“Doen alsof je heilig en onschuldig
bent en vervolgens met zo’n sexy
pakje rondlopen. Een heel leuk
contrast!” Jeroen kan alleen maar uit brengen: “Leuk pakje, jammer van
het zwarte gedeelte…”

Het vrouwelijke
r i d d e r k o s t u u m ziet er
erg bruut uit, vindt
Jeroen. Een voordeel is
dat je lekker heel de
carnaval chagrijnig

“Zullen we gaan demon streren?” “Waartegen
dan?”, vraag ik verbaasd
aan de vriend die het
voorstelt. “Dat maakt niet
uit, ik ben hetzelfde doen
zat, ik heb het gevoel dat
ik stil sta!” In feite moet
ik hem gelijk geven.
Na vijfeneenhalf jaar
studie is het kunstje van
leren en tentamens maken
wel bekend. Om het te
bewijzen, worden inmid dels ook herkansingen
voor puntverbetering aan gegrepen. Alles om maar
niet stil te zitten, mis schien wel letterlijk, maar
in ieder geval niet figuur lijk. De sleur moet worden
doorbroken, desnoods
maar demonstreren.
Stilzitten, ik ben tegen!
Stilstand is achteruitgang,
de rest van de wereld raast
immers voort. Wat kun je
doen om te zorgen dat de
dagelijkse sleur geen
wekelijkse of jaarlijkse
sleur wordt? Of het nou
om de zoveelste borrel, de
x-ste squashpartij of het
leren voor het volgende
tentamen gaat. Het volgt
elkaar in rap tempo op en
voor je het weet, voelt het
of je nooit iets anders hebt
gedaan. Wat te doen om
wat leven in de brouwerij
te brengen? Een eigen
bedrijf starten, eindelijk
die wereldreis maken, alles
op zwart in het casino?
Of toch maar de wereld
verbeteren door middel
van protest?
In Brussel voor een
weekendje weg loop ik
een demonstratie van de
vakbonden tegen het lijf.
In plaats van heftige
taferelen zie ik een groep
vijftigers die nu al klaar
is om de rest van het
werkzame bestaan uit te
zitten. Nu nog even
eropuit om te zorgen dat
het bureauhangen de
komende jaren ook nog
genoeg betaalt. Stilstaan,
alleen dan geperfectio neerd.
Een ervaring rijker keer
ik terug naar Eindhoven.
Klaar voor het nieuwe
semester en met een
duidelijk doel voor ogen.
Er moet iets gaan
gebeuren, want stilstaan,
dat niet langer! Voor je
het weet, ben je aan het
demonstreren.

Panel van de week

grootste lol. Ook Alice is erg te
spreken over dit kostuum: praktisch
gezien kun je er ook nog een broek
onderaan waarin je al je carnavals munten kunt bewaren, zegt ze. Het is
bovendien een feestelijk pak, heeft
een fijne stof en is origineel.

Demonstreren

mag kijken en je kater niet hoeft te
verbergen.

BESTE
KEUS

Met dank aan carnavalswinkel De Kei, Geldropseweg 2, Eindhoven
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.
Mike van Houtum / 22 /
vijfdejaars Bouwkunde
“Dit is werk van Daniel Docui, een conceptartist uit Roemenië. Hij maakt vooral
concept-art voor games, zeg maar moodboards van de stijl waarin de desbetreffende
game gespeeld wordt. Deze specifieke
tekening is voor de game Guildwars. Het
mooie vind ik ten eerste de tekenstijl, die
ongekend is, allemaal heel surrealistisch
en technieken die de tekeningen een andere
schaal geven. Ook het kleurgebruik spreekt
me zeer aan. Hij heeft drie jaar bouwkunde
en daarna werktuigbouwkunde gestudeerd
en die technische achtergrond zie je terug.
Toen ik het de eerste
keer zag, deed het me
denken aan het oude
Kow Loon in Hong
Kong en later bleek
dat hij daar ook zijn
inspiratie vandaan
had.”

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.

Evert Cornelissen, zesdejaars student
Scheikundige Technologie

om precies te zijn. De uitkomsten werden gepeurd
uit een test waarbij tien mannen en tien vrouwen
een reeks cartoons te zien kregen, terwijl hun hersen activiteit gescand werd. Volgens professor Alan Reiss
bevestigen de resultaten de stereotyperingen over
hoe mannen en vrouwen reageren op humor. Reiss:
“Vrouwen hebben vaak een lage verwachting of ze
een grap wel leuk zullen vinden, maar genieten er
meer van als dat wel zo is. Mannen denken dat ze de
clou altijd wel zullen vatten en raken gedeprimeerd
wanneer dat niet zo is.” (HK)

Strak in het pak. Dat is de kledingscode voor leden van
het bestuur en de commissies van studievereniging
Japie. Ook voor Evert Cornelissen. Op de Bètadag in
Eindhoven, a f g e l o p e n v r i j d a g , i s h i j n i e t t e m i s s e n .
Gewapend met portofoon zet hij alles en iedereen op
de juiste plek in het Hoofdgebouw. En wie met een
vraag overblijft, weet hem te vinden. “Deze kleding
heeft niet alleen uitstraling. Je bent ook herkenbaar,
dus is het ook functioneel om je in zo’n kostuum te
tonen. Alleen de stropdas vind ik niet mooi.”
Zijn voorkeur voor kleding ondergaat een ‘shift’,
zoals hijzelf omschrijft. “Doordat ik veel bestuurs werk doe, loop ik vaker in een pak. Je raakt eraan
gewend. Ik merk dat ik steeds meer neig naar
stijlvolle kleren. Het is allemaal iets deftiger.
Eerst liep ik altijd vrij gewoontjes rond. Jeans en
een trui erover. Tegenwoordig draag ik steeds meer
hemden en schoentjes die lekker tikken”, bekent hij
lachend.
Cornelissen (23) haalde zijn bachelor in Hasselt,
maar voor zijn masterstudie koos de BelgischLimburger de TU/e. Hij woont nu in Eindhoven.
“Nederlanders gaan kleuriger gekleed”, oordeelt hij.
“Kleding die in Nederland normaal wordt beschouwd,
noemen ze in België al snel opzichtig. Nederlanders besteden ook meer aandacht aan hun gelaat.
De vrouwen hier dragen meer make-up. Het toont eens te meer dat smaken verschillen.”
Winkelen in zijn huidige woonplaats doet hij niet vaak. Zij voorkeur gaat nog steeds uit naar
België. Om precies te zijn: Maasmechelen Village. Een outletcenter met massa’s afgeprijsde
merkkleding. Het liefst gaat hij shoppen met moeder en zus. “Die hebben een goede smaak
en net iets meer gevoel voor stijl.” (FvO)

Goed om te weten dat humor aan de
Stanford University in Californië ook
een onderwerp is dat serieus genomen
wordt. Temeer daar de onderzoekers nu
eindelijkº de vraag beantwoord hebben
waarom een man al direct bulderend dubbel klapt na het horen van een goede bak, terwijl
het vaak lijkt of bij vrouwen een soort vertra gingsmoment intreedt. Dat laatste is te verklaren
uit het feit dat vrouwen meer van hun hersenen
gebruiken om de clou te vatten. Ze maken een
actiever gebruik van hun prefrontale cortex,

