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3TU-instituut rond
toegepaste wiskunde
De 3TU.Federatie is een
zevende Centre of Excellence
gestart, gericht op toegepaste
wiskunde. Het Applied
Mathematics Institute (AMI)
wordt op 15 april officieel
geopend met een symposium
in Delft.
Het instituut, waarin de wiskundedepartementen van de drie
Nederlandse technische universiteiten gaan samenwerken, zal
worden geleid door prof.dr.ir.
Bernard
Geurts
van
de
Universiteit Twente, tevens als
deeltijdhoogleraar
verbonden
aan de TU/e-faculteit Technische
Natuurkunde.
Volgens Geurts bestaat het instituut officieel sinds 1 december
2009. “Sinds die datum ben ik in
ieder geval wetenschappelijk directeur, maar het is allemaal nog
heel pril. Het eerste grote eve-

Slagboom geramd

Dankzij camerabeelden hebben
beveiligingsmedewerkers van de
TU/e een Saab-rijder kunnen
achterhalen die maandag 22
februari een slagboom in de
kreukels reed. Dit gebeurde
’s avonds bij de uitrit aan de
Kennedylaan. De bestuurder
kwam met zijn voertuig onder
een slagboom terecht, zette de
auto in zijn achteruit en reed
vervolgens via de andere doorgang het terrein af. Agenten
traceerden de man aan de hand
van het kenteken nog dezelfde
avond. De omvang van de schade
is niet bekend, maar zal op de
chauffeur worden verhaald. (FvO)

nement van het AMI is het openingssymposium in april.” Het
instituut gaat de krachten van het
wiskundig onderzoek aan de
technische universiteiten bundelen en zal daarnaast onder meer
een gemakkelijk te vinden aanspreekpunt worden voor het
bedrijfsleven.
Het overleg dat tot het AMI heeft
geleid, dateert van de periode dat
de 3TU.Federatie verwachtte zo’n
tien miljoen subsidie te krijgen
van de overheid, vertelt prof.dr.
Arjeh Cohen, decaan van de
TU/e-faculteit Wiskunde en
Informatica. Toen deze injectie
vanwege de crisis afgelopen
najaar uitbleef, besloten de wiskundigen hun plan met bescheiden middelen -voor het eerste
jaar is honderdduizend euro
beschikbaar- voort te zetten.
De wiskundeafdelingen van de
3TU.Federatie hebben gemeenschappelijk dat ze een belangrijke rol in het onderwijs spelen.
Daarnaast zijn de interesses op
onderzoeksgebied betrekkelijk
homogeen door het toegepaste
karakter van het vakgebied.
Samengevoegd spelen de drie
TU’s internationaal een rol van
betekenis,
vindt
Cohen.
“Bovendien is Nederland zo klein
dat je gemakkelijk symposia kunt
organiseren waar iedereen heen
kan.”
Eerder richtten Delft, Twente en
Eindhoven samen al Centres of
Excellence op in de vakgebieden
mechatronica, ict, duurzame
energie, ‘multiscale phenomena’, bionanotechnologie en
ethiek en techniek. (TJ)/

Dansen in meer dan drie veters

Afgelopen weekend was het Auditorium het toneel van
pittige rokjes, hoge hakken en fijne muziek. Ruim
tweehonderdvijftig deelnemers uit alle studenten steden deden mee aan het Nederlands Toernooi
Dansende Studenten. Op verschillende niveaus
dansten zij twee dagen ballroom en latin. Drie Eindho vense studenten vielen in de prijzen: bij latin werden
Coen Loermans en Karen van Kerkhof eersten in de
klasse ‘profis’ en Sonja van Schendel werd ( met haar
Twentse gelegenheidspartner) eerste bij de ‘masters’.
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Delftse hoogleraar fel op 3TU

Eind maart studentenquiz aan de TU/e
Wie op woensdag 31 maart in
teamverband zijn of haar
kennis over film, muziek,
media, theater, literatuur en
beeldende kunst wil etaleren
in het Gaslab, moet twee of
drie medekandidaten vinden
en zich snel aanmelden bij
Studium Generale voor de
voorronde van de landelijke
studentenquiz (zie
www.tue.nl/sg en klik op ‘aanmelden’).
Er is in het Gaslab ruimte voor
vijfendertig teams. De winnaar
van deze lokale voorronde gaat
eind mei deelnemen aan de landelijke finale. Deelname aan de
voorronde staat open voor studenten en medewerkers van de
TU/e en Fontys Hogescholen,
maar alleen een studententeam
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Om te voorkomen dat de aandacht afgeleid werd van
het dansen, kregen de deelnemers het verzoek om
zich bescheiden te kleden. Hans Loomans van de orga nisatie legt uit: “Echte wedstrijdkleding ziet er te pro fessioneel uit en accentueert ook vaak de heupen van
de dames nogal”. De dames kregen daarom in het
reglement nog een extra tip mee: ‘Houd het een beetje
zedelijk. Sommige mensen nemen er aanstoot aan
wanneer je in drie schoenveters op de dansvloer
staat’. (SK)

komt in aanmerking voor een
plek in de landelijke finale. Het
idee voor een brede studentenquiz ontstond vorig jaar aan
de TU/e bij David Ernst van
Studium Generale. Andere universiteiten omarmden het idee
en dat heeft geresulteerd in lokale
voorrondes aan negen universiteiten en een landelijke finale
eind mei.
Teams van minimaal drie en
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maximaal
vier
kandidaten
worden woensdagavond 31 maart
in het Gaslab doorgezaagd over
hun kennis over zes cultuurthema’s. Over elk thema worden
zes open en zes multiple-choicevragen gesteld. Aangevuld met
nog drie ‘live’-vragen levert dit
een totaal van vijfenzeventig
vragen op. Veel vragen worden
ondersteund met beeld- en
geluidsmateriaal. De twee best
presterende
studententeams
strijden uiteindelijk voor een
plaats in de landelijke finale.
De deelnamekosten per team
bedragen vijf euro en het winnende team ontvangt een mooi prijzenpakket. Volgende week staat
in Cursor een pagina met vragen
die een indruk geven van wat de
deelnemers op 31 maart kunnen
verwachten. (HK)/

.
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De Delftse hoogleraar Teun
Klapwijk, werkzaam bij het
Kavli instituut voor Nanowetenschappen, liet zich vorige week
in het universiteitsblad Delta
kennen als een fel tegenstander van de 3TU.Federatie. “3TU
levert intellectueel niets op.
Het is meer van hetzelfde”,
aldus Klapwijk.
Universiteitsblad Delta is enige
tijd terug gestart met een reeks
interviews waarin Delftse medewerkers hun mening geven over
hoe omgegaan zou moeten
worden met de bezuinigingen
die dreigen aan de TUD. In dit
kader meent nanowetenschapper Klapwijk dat al het geld dat is
gestoken in de 3TU-samenwerking beter geïnvesteerd had

/17

kunnen worden in een samenwerking
tussen
Leiden,
Rotterdam en Delft. “Dan had
ons dat veel meer creatief onderwijs en onderzoek opgeleverd.”
De samenwerking met Eindhoven en Twente levert volgens
hem intellectueel niets op. “Het
is meer van hetzelfde.”
Klapwijk is ook kritisch over de
wijze waarop de drie TU’s zichzelf nog steeds een heel belangrijke rol in de economie toedichten. “Ik heb daar moeite mee. Er
is geen tweedeling meer tussen
universiteiten die alleen praktisch relevant onderzoek doen en
universiteiten die fundamenteel
onderzoek doen, zoals vroeger.
Moderne universiteiten doen
beide. De TUD realiseert zich dat
niet.” (HK)/

.
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Victor Dolk
“Enthousiast blijven is een deel van mijn geheim”
Interview: Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
‘Hoe doet zo’n jongen het?’,
vraag je je af wanneer je ziet
waarmee hij allemaal bezig is.
Victor Dolk is behalve derdejaars Werktuigbouwkundestudent die een honorsprogram volgt, ook lid van
golfvereniging De Club, danst
wedstrijden via Footloose en
speelt piano in twee bigbands
en een jazzcombo. Ook heeft
hij tijd voor zijn vriendin. En hij
blijft glimlachen. Wat is zijn
geheim?
Victor vindt het een rare vraag,
maar deze wordt hem wel vaker
gesteld: ‘Waar haal je de tijd
vandaan?’ “Om te beginnen kijk
ik heel weinig televisie. Verder
doe ik alles met heel veel
enthousiasme. Ik heb niet het
gevoel dat ik tijd tekort kom.
Sterker nog: ik heb wel eens tijd
over en dan verveel ik me een
beetje. Dat is ook wel goed, daar
rust je van uit.” Gaandeweg het

gesprek openbaart Victor nog
wat randvoorwaarden waarmee
hij zijn weekschema zonder
stress kan volhouden: genoeg
slaap en ieder weekend thuis in
Prinsenbeek vertroeteld worden
door zijn ouders.
Een gewone week ziet er voor
hem als volgt uit: “Ik sta op om
naar college te gaan en ben de
meeste dagen tot vier of vijf uur
bezig met mijn studie aan de
TU/e. Op maandag wordt dat
gevolgd door het honorsprogram. De les duurt tot half
tien en in de pauze eet ik warm
in het Auditorium. Daarna ga ik
nog wat pianospelen in de
Bunker.” Als hij thuiskomt in
zijn kamer in een studentenflat
in Tongelre gaat hij direct naar
bed. “Ik zorg ervoor dat ik
voldoende slaap krijg. Acht uur
heb ik zeker nodig, dan ben ik
overdag helemaal fit. Dat is
belangrijk, als je tijdens college
zit te gapen, kun je volgens mij
beter thuisblijven.”

Op dinsdag moet Victor noodgedwongen snel eten aan de TU/e.
Een half uur na zijn laatste
college gaat hij repeteren met
het jazzcombo van Studentproof
in de Bunker. Aansluitend gaat
hij naar de muziekschool om in
de CKE-bigband Groove
Connection te spelen. Daarna is
hij net op tijd terug in de Bunker
voor de tweede helft van de repetitie van de bigband van
Studentproof. Om half twaalf is
hij klaar. Naar huis, naar bed.
Hij maakt zich enige zorgen om
het voortbestaan van het jazzcombo. “We zijn met zeven
mensen, maar binnenkort
studeren er een paar af.”
Daarom heeft hij samen met
Studium Generale een beginnerscursus jazzimprovisatie
georganiseerd. Daar is vast veel
interesse voor, denkt Victor, al
was het maar vanwege de lage
kosten (meer info op
www.studentproof.nl).
“Oh, pianospelen is zo geweldig.
Als ik speel, zie ik alleen nog
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Karlijn Ballemans is maandagochtend in
de regen druk bezig met het opzetten
van een Hawaiaanse tent voor het Auditorium. Even later treffen we haar al
flyerend op het Limbopad.
Karlijn is een van de elf activisten die aangesteld zijn om de wervingsdagen te promoten. Dinsdag komen op de Bedrijvendag
zeker honderd bedrijven voor een first
cont‘r’act met studenten van acht TU/eopleidingen. Bouwkunde en Industrial

maar toetsen voor me. Dan
vergeet ik de rest van de wereld.”
Het is niet zo dat Victor nooit
nerveus is voor hij plaatsneemt
aan de vleugel. Integendeel. En
wanneer hij zenuwachtig is, is
dat voor iedereen te zien. Zijn
lijf beweegt, zijn stem trilt een
beetje. “Mijn vrienden zeggen
wel eens dat ze mijn handen
zien trillen, maar dat ze het aan
mijn muziek niet horen.
Gelukkig.”
De woensdag is de rustigste dag
van de werkweek voor Victor.
Tijd voor golfles (bij mooi weer),
tijd om lekker te koken, af te
spreken met zijn vriendin
Margot, met haar te gaan dansen
bij Footloose. Liefst zouk, een
salsa-achtige dans. Op donderdag traint hij met danspartner
Irene voor danswedstrijden.
Tweemaal per jaar bezoeken ze
een Europees studentenkampioenschap, eenmaal per jaar
het Nederlands kampioenschap.
Dat laatste is echt leuker, want

Design hebben nog hun eigen bedrijvendagen.
De derdejaars Technische Wiskunde is
zelf nog niet op zoek naar een bedrijf waar
ze zou kunnen werken. Het promoten voor
de werving doet ze vrijwillig, zonder verborgen agenda. “Het is wel erg leuk, je leert
ervan en pikt grappige dingen mee. Zoals
het bezoeken van alle carnavalsborrels
vlak voor de vakantie.” Vandaag zetten de
activisten een tent in elkaar in Hawaïstijl.
“Er komt zand op de grond, het wordt er
warm, we hebben een bar geregeld waar
gratis alcoholvrije cocktails worden
geschonken. Ook komen er vier studenten
van Fontys Fysiotherapie om massages te
geven. En niet te vergeten staan er straks
echte palmbomen. Die kun je gewoon
huren.”
Met een ‘tosti Hawaï’ in de hand en je blote
voeten in het zand, zou je bijna de bedoeling van de tent vergeten. “We willen
studenten vertellen dat ze morgen naar de
Bedrijvendag moeten gaan.” De mascotte
van de Wervingscommissie is Wervie. Het

dan gaat het om de lol. Bij de
Europese wedstrijden doen er
van die fanatieke Duitsers mee,
zegt Victor.
Victor gaat op donderdagen ook
nog naar de borrel bij studievereniging Simon Stevin en drinkt
er bier, maar niet teveel. “Van
bier krijg je lichte voetjes, maar
te licht is ook niet goed”, weet
hij.
In zijn rooster is er op vrijdagen
tijd voor instructie. Die volgt hij
meestal niet. “Dan ruim ik vaak
mijn kamer op. Daar was ik nu
ook net mee bezig.” De witte was
hangt nog aan een rekje dat
samen met een keyboard en
pianokruk onder zijn hoogslaper
staat. Er staat nog een pak vla op
zijn bureau, maar het serviesgoed is al weggeruimd. Behalve
het dozijn houten spatels dan.
Dat de IKEA-poster na een jaar
nog op de grond achter de bank
staat, deert hem niet. “Het zou
wel leuk zijn als hij hangt, maar
dat heeft geen prioriteit”, zegt
hij met big smile./

.

is een Jort Kelder look-a-like, een soort
buitenaards wezen met bretels. Hij staat
op gadgets en op de truien van de activisten. Karlijn draagt hem vaak. “Je kunt er
ook fijn in studeren.” (NS)
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Nieuwe hoogleraar kernfusie
Dr. Tony Donné, hoofd van de
afdeling Fusiefysica van het
FOM-instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen, is vanaf deze
maand deeltijdhoogleraar
Diagnostics of Fusion Plasmas
aan de TU/e-faculteit Technische Natuurkunde. Zijn aanstelling is onderdeel van de
opzet van een ambitieus onderzoeks- en onderwijsprogramma
op het gebied van kernfusie.

bij het FOM. Naast die aanstelling heeft hij verschillende
belangrijke rollen in de internationale kernfusiewereld. Hij was
tot voor kort voorzitter van de
internationale werkgroep voor de
diagnostieken voor de internationale onderzoeksreactor ITER.
Momenteel is Donné voorzitter
van de Diagnostics Topical Group
van de Europese organisatie voor
fusie-ontwikkeling, de EDFA.

"Dit versterkt de banden met het
FOM-instituut. Inhoudelijk sluit
ons werk heel goed op elkaar
aan", licht prof.dr. Niek Lopes
Cardozo, fulltime TU/e-hoogleraar op het gebied van kernfusie, toe. "En het is een erkenning van zijn wetenschappelijke
kwaliteiten." Donné blijft werken

De TU/e is sinds vorig jaar hard
bezig de inspanningen in het
kennisgebied van de kernfusie
uit te breiden. De universiteit
wees een fusieonderzoeksprogramma begin deze maand aan
tot High Potential Research
Program, goed voor een miljoen
euro steun. En twee weken

DSM-prijs voor Meijer

geleden heeft de universiteit een
voorstel gedaan aan het FOM om
het bekende fusieonderzoeksinstituut FOM-Rijnhuizen van
Nieuwegein te verplaatsen naar
de TU/e-campus.
Op het gebied van fusieonderwijs
gaat komend collegejaar een
speciale kernfusietrack binnen
de TU/e-masteropleiding Applied
Physics van start, gevolgd door de
start van een echte kernfusiemaster in september 2011. Ook is
de Eindhovense kernfusiegroep
de coördinator van FuseNet, het
Europese onderwijsnetwerk op
gebied van kernfusie, waarbij
zesendertig instellingen uit
achttien landen zijn aangesloten.
De Europese Unie steunt
FuseNet met twee miljoen euro.
(IJ)/
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TU/e derde in Keuzegids Masters
De TU/e staat op de derde
plaats van alle hoger-onderwijsinstellingen in de onlangs
uitgekomen Keuzegids
Masters. Alleen Wageningen
en de particuliere universiteit
Nyenrode kregen een hoger
totaalcijfer. Ook in de Keuzegids Bachelors, die in december al verscheen, kwam de TU/e
als beste TU van Nederland uit
de bus.

Van de TU/e-opleidingen krijgt
de master Applied Physics de
beste beoordeling. Met een score
van 85 steekt de opleiding ruimschoots boven de andere
Nederlandse masters natuurkunde uit. Verder zijn er eerste
plaatsen, in hun respectievelijke
categorieën, voor de TU/emasters Human Technology
Interaction, Embedded Systems,
Sustainable Energy Technology

en Industrial Design. Voor de
laatste drie gaat het om gedeelde
eerste plaatsen.
De onafhankelijke gids wordt uitgegeven door het Hoger Onderwijs Persbureau en is gebaseerd
op de oordelen van studenten en
experts. De TU/e deelt de derde
plaats in de overall ranking met
de Open Universiteit en de
Hogeschool Utrecht. (IJ)/
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Studentenstad-info op nieuwe Shift-site
Shift040 hoopt voor haar
tweede verjaardag, eind mei,
haar vernieuwde website te
lanceren. Nieuw op de site,
naast het studentennieuws
waarop Shift is gestoeld, is
een stuk algemene voorlichting aan scholieren en nieuwe
studenten over Eindhoven studentenstad. Shift slaat hiervoor de handen ineen met het
Communicatie Expertise
Centrum van de TU/e, dat zich
onder meer bezighoudt met
studievoorlichting.
Welke evenementen of studentenverenigingen zijn er in Eindhoven, waar kunnen studenten
terecht voor informatie over
wonen en werken, of voor een
lekker hapje of drankje? Dergelijke informatie is wel voorhanden, maar nu veelal nog
versnipperd, stelt Ivo Jongsma,
initiatiefnemer en lid van de
stichtingraad van Shift040.

Informatie over Eindhoven als
studentenstad is bovendien voor
alle onderwijsinstellingen in de
stad hetzelfde; wel zo efficiënt
om die op één plek onder te
brengen en te beheren. “Bovendien komt het op de site van bijvoorbeeld de TU/e misschien
toch wat reclameachtig over, in
tegenstelling tot wanneer het op
een onafhankelijke site als Shift
staat”, denkt Jongsma.
De kosten voor de vernieuwde
site, naar schatting ruim 45.000
euro, worden betaald uit de
TU/e-pot voor het programma
Eindhoven
Studentenstad.
Onderwijsinstellingen in Eindhoven kunnen straks vanaf hun
voorlichtingssites
doorlinken
naar
het
overzicht
op
shift040.nl. Naast het nieuws,
een evenementenagenda en het
studentenstadoverzicht moet op
de site ook een keuringsapplicatie komen, aldus Jongsma,
waarmee bezoekers bijvoorbeeld

cafés en restaurants kunnen
beoordelen.
Bestuursvoorzitter Tom van
Lochem van Shift040 is tevreden over de uitbreiding van de
site. “Voor ons is het fijn om de
nieuwe en toekomstige Eindhovense student al in een vroeg
stadium te kunnen laten kennismaken met Shift.” Overigens
benadrukt hij dat het nieuws op
de site de boventoon blijft
voeren. Bovendien worden de
‘statische’ algemene informatie
en het ‘dynamische’ actuele
gedeelte netjes gesplitst “zodat
de huidige studenten geen last
hebben van allerlei informatie
die ze allang kennen”.
De nieuwe site van Shift wordt
momenteel gebouwd; de huisstijl, het logo en de kleuren
blijven in grote lijnen overigens
hetzelfde,
aldus
Jongsma.
(MvdV)/

.
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Rouvoet demissionair minister OCW
Vicepremier André Rouvoet
wordt de minister van
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap in het demissionaire kabinet. Dat heeft
premier Balkenende dinsdagmiddag bekend gemaakt. De
partijleider van de ChristenUnie blijft tevens minister van
Jeugd & Gezin.
De verkiezingen voor de Tweede
Kamer zullen op 9 juni plaatsvinden. Dat is de eerst mogelijke
datum,
aldus
demissionair
premier Balkenende. Het had
weliswaar twee weken eerder
gekund, maar dan zouden

nieuwe partijen volgens hem te
weinig tijd hebben gekregen om
zich aan te melden.
Het ontslag van de PvdAbewindslieden, onder wie OCWminister Ronald Plasterk, is
bekrachtigd. Balkenende dankte
hen voor de samenwerking in
een verklaring die hij dinsdagmiddag gaf. Het demissionaire
kabinet Balkenende IV zal
slechts de lopende zaken behartigen. De voorstellen van de
diverse werkgroepen die grootscheepse bezuinigingen moeten
voorbereiden, zullen zo spoedig
mogelijk naar de Tweede Kamer
worden gestuurd, aldus de

premier. Maar er zullen hierover
geen knopen worden doorgehakt, al is het maar omdat het
parlement bepaalde onderwerpen ‘controversieel’ kan verklaren.
In de wandelgangen noemde
men eerder Maria van der
Hoeven als opvolger van Ronald
Plasterk. Zij is al eerder minister
van OCW geweest. Ook viel de
naam van staatssecretaris Van
Bijsterveldt. (HOP)/

.

Chemie- en geneesmiddelenreus DSM kent dit jaar haar
Performance Materials Award
toe aan TU/e-hoogleraar
prof.dr.ir Han Meijer. Polymeerexpert Meijer krijgt de prijs
-vergezeld van een geldbedrag
van vijftigduizend euro- in juli
overhandigd tijdens een
congres van de internationale
chemieorganisatie IUPAC in
Glasgow.
Meijer ontvangt de tweejaarlijkse
prijs voor zijn bijzondere bijdragen aan de materiaalwetenschappen. De internationale onafhankelijke jury roemt het innovatieve
karakter van zijn onderzoek naar
de verwerkingsprocessen en
mechanische eigenschappen van
polymeren, waarin hij volgens de
jury creatieve computermodellen combineert met weldoordachte experimenten.
Meijer studeerde aan de Universiteit Twente, waar hij in 1980
ook promoveerde. Na enkele
jaren deeltijdhoogleraar te zijn
geweest op het gebied van toegepaste stromingsleer, werd
Meijer in 1989 voltijds hoogleraar Polymeertechnologie aan
de faculteit Werktuigbouwkunde
van de TU/e.
Meijer werkte voordat hij naar de

TU/e kwam een aantal jaren bij
DSM, maar hij denkt dat hij de
prijs te danken heeft aan het werk
dat hij de afgelopen twintig jaar
aan de TU/e heeft verricht. “We
doen onderzoek in de lijn van wat
voor bedrijven belangrijk is, ons
werk heeft een grote praktische
relevantie. Ik zie deze prijs ook
als een resultaat van onze hele
groep en niet van mij alleen.” Wat
hij met het geldbedrag -dat hij
niet aan onderzoek hoeft te
besteden- gaat doen, weet Meijer
nog niet. (TJ)/

.
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Studenten in debat met rector

Rector Hans van Duijn gaat woensdag 28 april met TU/e’ers in debat
over de harde kritiek die hij vlak voor de jaarwisseling in Cursor uitte
op onder meer het studiegedrag en de maatschappelijke betrokkenheid van studenten aan de universiteit. De studentengroeperingen PF
en Groep-één organiseren het debat, dat plaatsvindt in de Blauwe Zaal
van het Auditorium, samen met Studium Generale (SG) en het
Onderwijs en Studenten Service Centrum (STU).
Volgens Nic van Kooten, fractievoorzitter van de PF, is het de bedoeling dat Van Duijn zijn kritiekpunten vooraf nog eens kort toelicht,
waarna een panel er aan de hand van een aantal stellingen op zal reageren. Ook is er ruimte voor discussie met toeschouwers in de zaal;
SG-hoofd Lucas Asselbergs treedt op als discussieleider.
Van Duijn gaf al eerder aan dat het interview in Cursor opgevat mag
worden als een provocatie en een uitnodiging tot discussie. (HK)
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Dr.ir.Carlo Luijten, universitair docent faculteit Werktuigbouwkunde

‘Dieseldilemma speelt
trucksector parten’
‘Schone’ vrachtwagens stoten in de stad
drie keer meer stikstofoxiden uit dan
verwacht, blijkt uit TNO-onderzoek.
Trucks die als 'schoon' uit de wettelijk
voorgeschreven keuring komen, blijken
in de praktijk toch meer stikstofoxiden
uit te stoten. Waardoor wordt dit
verschil veroorzaakt en hoe kunnen
trucks in de toekomst wel voldoen aan
de steeds strengere Europese normen?
“Dat vrachtwagens drie keer zoveel
zouden uitstoten, is een beetje kort door
de bocht”, vindt dr.ir.Carlo Luijten van de
onderzoeksgroep Combustion Technology. Hij houdt zich bezig met de optimalisatie van verbrandingsmotoren en
brandstoffen. “Bij korte ritten door stedelijk gebied gaat dat inderdaad op. Maar
trucks die over de snelweg van hier naar
Italië rijden, voldoen waarschijnlijk wél
aan de norm.”
“Het verschil tussen de keuringswaarden
en de uitstoot in de praktijk komt door de
opbouw van de emissietest. Terwijl een
vrachtwagen over een rollerbank rijdt,
wordt de uitstoot gemeten. De ritcyclus
bestaat uit een paar keer optrekken tot
vijftig kilometer per uur, afremmen en
een stukje snelweg. In de stad rijden
trucks echter langzamer. De katalysator
wordt zo minder warm, waardoor hij de

stikstofoxiden minder goed omzet in stikstof en water.
In de VS gebruiken ze een ander systeem,
Exhaust Gas Recirculation (EGR). Een
gedeelte van de uitlaatgassen gaat daarbij
terug de motor in. Dat heeft een
drukkend effect op de temperatuur.
Doordat de verbrandingstemperatuur
lager blijft, vormt zich ter plekke minder
stikstofoxide. Het nadeel van EGR is dat
het uitlaatgas de zuurstof verdringt, waardoor onvolledige verbranding plaatsvindt.
Dat leidt tot een grotere uitstoot van roetdeeltjes. Er is dus een 'dieseldilemma':
door de uitstoot van stikstofoxide terug te
brengen, groeit de emissie van roetdeeltjes en vice versa.
De Europese normen voor emissie
worden steeds strenger. De Euro6-norm
voor stikstofoxide wordt vijf keer strenger
dan de Euro5-norm. Mogelijk gaan praktijkmetingen een grotere rol spelen bij de
keuringen. Er wordt zelfs gedacht aan 'on
board diagnostics', waarbij de motor
tijdens het rijden voortdurend zelf meet
of hij nog voldoet aan de normen. Zulke
strenge normen zullen waarschijnlijk de
combinatie van een katalysator en EGR
nodig maken, tenzij je ingrijpt op het
verbrandingsproces zelf.
Onze onderzoeksgroep kijkt naar concepten die het dieseldilemma oplossen.

Foto: Bart van Overbeeke

In de huidige dieselmotoren wordt een
klein brandstofstraaltje gespoten dat
onmiddellijk verbrandt. Stikstofoxide
ontstaat juist bij die vlam, bij hoge temperaturen. Wij proberen de verbranding uit
te stellen, zodat de brandstof beter
vermengd raakt met de zuurstof in de
motor. Wat volgt is een volledige ver-

branding, die bovendien wordt 'uitgesmeerd' over een grotere ruimte. Dat leidt
tot lagere temperaturen, waardoor er veel
minder stikstofoxide ontstaat. In de truck
van de toekomst is de katalysator dus
hopelijk overbodig.”
Tekst: Enith Vlooswijk

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

In 2020 zal de TU/e goed
onderwijs geven, gedegen
onderzoek doen en zijn
er voldoende docenten
en begeleiders voor de
studenten. En voldoende
studenten, mét een
fatsoenlijke studiefinanciering.
Want hoewel de onderwijskwaliteit van groot
belang is, mag ook de
toegankelijkheid niet uit
het oog verloren worden.
Iedereen die de capaciteiten heeft, moet zijn of
haar kwaliteiten kunnen
ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat veel
studenten ervoor zullen kiezen niet te
gaan studeren als de basisbeurs omgezet
wordt in een lening. Dit zal een negatief
effect hebben op het opleidingsniveau
van Nederland, op de belastinginkomsten en dus op de economie. Niet dat dat
laatste zaligmakend is, maar geheel
onbelangrijk is het niet.
Natuurlijk zijn er mensen die een leenstelsel wel zien zitten. Soms uit overtuiging, soms omdat ze niet willen dat
anderen geholpen worden met de
belasting die zij (gaan) betalen. Het is ze
kennelijk nog niet duidelijk dat ook zij
hiervan de prijs zullen betalen. Tenzij ze
van plan zijn hier te profiteren van hun
stufi en daarna te vertrekken naar het
buitenland. Maar dat mag je natuurlijk
niet verwachten van mensen die het erg
vinden dat anderen ook voordeel hebben
van hun belastinggeld.

Hoewel het in 2006
nog nauwelijks aan de
orde was, staan bijna
alle partijen nu in de
rij om de stufi af te
schaffen. Wat dat
betreft is het goed dat
we binnenkort weer
wat te kiezen hebben,
landelijk gezien. Maar
tot die tijd en zeker
ook daarna, is het
noodzakelijk dat studenten hun stem laten
horen. Dat we ons niet
laten ontmoedigen
door hen die met
onnozele uitspraken
of teksten de studenten die wél opkomen voor hun rechten
zwart proberen te maken. Dat we ons
niet laten overtuigen door hen die
zeggen dat we eerst maar moeten
afwachten wat de politiek doet, om er
vervolgens achter te komen dat het te
laat is. Dat we niet om ons heen blijven
kijken tot iemand iets roept en vervolgens enkel instemmend knikken. Juist
nu is het zaak dat studenten opstaan en
in actie komen, om onderwijskwaliteit
én toegankelijkheid voor de toekomst te
waarborgen. Zodat we over tien jaar niet
alleen goed onderwijs hebben, maar ook
studenten.

Jouke de Boer, student Bouwkunde en lid
van de SP en ROOD

De wereld gaat aan design ten onder!
Omdat ‘designers’ geen verstand van
techniek hebben, produceren ze
morsende theepotten en wrakke stoelen.
Maar dat is niet erg, want theepotten zijn
niet om uit te schenken en stoelen niet
om op te zitten: ze zijn voor de sier. In het
Eindhovense Designhuis was onlangs het
meest opvallende ‘item’ een paar levende
varkens, gedesignd door Onze Lieve-Heer
Zelf. Eindhoven wil designstad worden,
niet van Nederland, maar van de hele
wereld - en dat lukt natuurlijk niet zonder
wat zwijnen. Dat Bouwkunde een zwijnen stal gedesignd heeft (Cursor 19), wekt
daarom geen verbazing.
Van Dale geeft twaalf woorden die met
‘design’ beginnen. Ze worden aan de
bovenkant begrensd door de Latijnse
versie van Filippenzen 1.23: Desiderium
habens dissolvi et esse cum Christo,
voorzien van een kromme vertaling.
Misschien een uitdaging voor de gymna siasten onder ons. Als ondergrens van
de designwoorden fungeert, heel toepas selijk, ‘desillusie’, gevolgd door een
echte Latijnse tekst, van Vergilius
(Aeneis 6, 376): ‘Desine fata deum flecti
sperare precando’ met de omslachtige
vertaling: ‘Laat de hoop varen, door
gebeden verandering te kunnen brengen
in de beschikkingen der goden’.
Kortweg: bidden helpt niet.
Maar we hadden het over design. Van
Dale zegt: ‘(artistiek) industrieel
ontwerp’ en: ‘de stijl, de vormgeving van
een product’. De omschrijving stelt geen
eisen aan de bruikbaarheid van het
‘product’ en terecht, want het woord
‘design’ krijgt meer en meer de betekenis
van onbruikbare fraaiigheid.
Gerrit Komrij geeft in NRC
Handelsblad met regelmaat

voorbeelden van monstruositeiten die
door designers te pronk worden gezet.
‘Waar het verstand ophoudt, begint het
lachen’, zei men vroeger. In verband met
de designrage kun je dit parafraseren als
‘waar de techniek ophoudt, begint het
design’.
Ook Cursor ontkomt niet aan de design woede; er zal wel een ontwerper aan te
pas gekomen zijn. Elke pagina heeft
tegenwoordig minstens zeven kleuren en
zeven lettertypes; het schemert je voor je
ogen. Ook hier is het adagium: ‘Het gaat
niet om wat er staat, maar om hoe het
eruitziet’.
Mijn wekelijkse stukje is met stip het
moeilijkst ontcijferbare onderdeel van
onze krant: vette lettertjes afgedrukt
over een veelkleurige plattegrond heen.
Sommigen hebben ontdekt dat je ‘Effe
zeuren’ zonder hoofdpijn kunt lezen
op de Cursor-website. Van harte
aanbevolen!
Fred Steutel

Effe zeuren
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Kleinere groei eerstejaars dan
verwacht; TU/e scoort goed
Afgelopen najaar leek een
vloedgolf van nieuwe studenten de universiteiten te overspoelen. De groei van de
instroom van eerstejaars werd
-op basis van vooraanmeldingen- zelfs geschat op vijfentwintig procent. Sindsdien
werden de cijfers van de daadwerkelijke instroom telkens
naar beneden bijgesteld - nu
tot gemiddeld 8,9 procent. De
TU/e scoort met een groei van
10,3 procent bovengemiddeld
en ruim boven de TU Delft (5,8
procent) en Universiteit Twente
(2,6 procent).
De cijfers van universiteitenvereniging VSNU zijn dit jaar niet
bijzonder hard. Als we de tabellen moeten geloven, kreeg de
Universiteit
Maastricht
37
procent meer studenten dan
vorig jaar: van minder dan drieduizend naar meer dan vierduizend nieuwe studenten. Maar
navraag leert dat dit niet klopt. In
werkelijkheid trok Maastricht
zo’n zeven procent meer eerstejaars studenten. In de tabellen
van de VSNU staan nog voorlopige aanmeldingen, die niet
allemaal tot werkelijke inschrijvingen hebben geleid. “We
hebben een nieuw ict-systeem in
gebruik genomen”, zegt Ann
Spaas, directeur van het Studen-

ten Service Center van de
Universiteit Maastricht. “Daardoor klopte het niet meer helemaal.”
Dit heeft ook invloed op het landelijke cijfer. Afgelopen zomer
waarschuwden de universiteiten
dat er misschien wel vijfentwintig procent meer eerstejaars
zouden komen. Ze wisten dat die
voorspelling niet zo hard was,
maar waren toch bang dat ze met
een vloedgolf te kampen zouden
krijgen - of toenmalig minister
Plasterk daar in zijn begroting
rekening mee wilde houden. In
december meldden ze een forse
12,5 procent groei, maar dat
zwakte al af tot 11,2 procent in de
cijfers die vorige week naar
buiten kwamen.
Maar gecorrigeerd voor Maastricht zakt de landelijke toename
van het aantal eerstejaars tot 8,9
procent, wat nog altijd aanzienlijk is: ruim twee keer de
groei van vorig jaar. Uitschieters
zijn de Universiteit van Amsterdam (18,2 procent), Wageningen
(17,1 procent), Rotterdam (13,9
procent) en Groningen (11,4
procent). De TU/e komt met een
groei van 10,3 procent op de
vierde plaats.

Internationale studenten

Deze cijfers van de VSNU blijken
-voor nieuwe bachelorstudenten-

Studenten laks
met klimaat

goed overeen te komen met de
cijfers van 1 december waarover
het Onderwijs en Studenten
Service Centrum (STU) van de
TU/e beschikt. In tegenstelling
tot sommige andere universiteiten lagen de vooraanmeldingscijfers voor de TU/e niet hoger
dan je op basis van de uiteindelijke groei zou verwachten,
aldus ing. Maurice Megens van
STU. Het aantal nieuwe masterstudenten (inclusief de hbo‘ers
die een schakeljaar volgen) is in
Eindhoven zelfs met 38 procent
toegenomen ten opzichte van
vorig jaar. Deze groei wordt voornamelijk bepaald door de instroom van internationale studenten.
Een deel van de groei viel overigens te verwachten, gezien de
bevolkingscijfers. In 2009 waren
er meer achttienjarigen dan het
jaar ervoor, volgens cijfers van
het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Om precies te zijn: 4,2
procent meer. Bovendien gaan
steeds meer jongeren studeren.
Het ministerie laat een extern
bureau uitzoeken waar de groei
van
de
studentenaantallen
precies vandaan komt. Die
analyse zou rond deze tijd verschijnen, maar komt waarschijnlijk pas in het voorjaar.
(HOP/TJ)/

.

Geen student in universiteitsbestuur
Er komt geen student in het
universiteitsbestuur, stellen
staatsrechtdeskundigen. Daar
moeten D66 en de Landelijke
Studenten Vakbond zich bij
neerleggen.
Studentenvakbond LSVb heeft
lang geijverd om een student in
het College van Bestuur te
krijgen. Die zou bij vergaderingen mogen zitten en een brug
moeten slaan tussen studentvertegenwoordigers en bestuurders.
Tegen alle verwachtingen in
haalde de student-assessor via

een amendement van D66 de
nieuwe Wet op het hoger onderwijs, die de Tweede Kamer
aannam. Maar de Eerste Kamer
ging niet akkoord. De Senaat
wilde de wet alleen goedkeuren
als de minister de student-assessor eruit zou halen. Plasterk
stemde daarin toe. Nu is het
kabinet gevallen en dus gaat de
wet onverkort gelden - inclusief
student-assessor. Althans, dat
beweert de LSVb.
Maar zo werkt het niet, zeggen
twee
staatsrechtdeskundigen.
“Het demissionaire kabinet is

gebonden aan de toezeggingen
van Plasterk”, zegt professor
staatsrecht Margriet OverkleeftVerburg van de Erasmus
Universiteit Rotterdam. “Het
onderdeel van de student-assessor zal dus niet in werking
treden.” Uiteindelijk komt er dan
een wijzigingswetje waarin de
student-assessor
wordt
geschrapt. Dat bevestigt de
Leidse hoogleraar wetgeving en
bestuursrecht Wim Voermans:
“Er komt absoluut geen studentassessor in het bestuur van
universiteiten.” (HOP)/

.

Hoger onderwijs: kansen na kabinetsval
Het hoger onderwijs ziet vooral
kansen na de val van het
kabinet over de kwestie
Uruzgan. Kritiek is er ook: een
vleugellam kabinet is niet
gewenst nu er veel belangrijke
beslissingen over het hoger
onderwijs genomen moeten
worden.
De HBO-raad is niet rouwig om
de kabinetsval. “Liever een regering die stevig in het zadel zit dan
een regering met partijen die
elkaar niet vertrouwen”, zegt een
woordvoerder. De HBO-raad
hoopt dat er zo snel mogelijk
nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven om “voortvarend
verder te kunnen werken aan de
kennissamenleving” die de raad
voor ogen heeft.
De universiteiten zijn minder te
spreken over het struikelen van
Balkenende-IV. “De politiek staat
nu zes maanden in de parkeerstand terwijl juist in volle kracht

vooruit moet worden gegaan
naar de economie van de
toekomst”, zegt VSNU-voorzitter
Sijbolt Noorda. Investeren in
onderwijs en onderzoek is
daarvoor onmisbaar. Dat duldt
volgens Noorda geen stilstand.
Studentenvakbond LSVb zegt in
een eerste reactie vooral te balen
van de energie die gestoken is in
gesprekken met de commissie
Veerman, die zou adviseren over
het hoger onderwijsstelsel. “De
vraag is wat daar nu mee gaat

gebeuren.” Kansen ziet voorzitter Gerard Oosterwijk ook.
“Het wordt nu verkiezingstijd,
waarin we mooi kunnen lobbyen
voor onze belangen.”
Het Comité SOS dat eerder deze
maand een actieweek organiseerde tegen de afschaffing van
de basisbeurs, zegt op zijn
Facebook-pagina dat de val van
het kabinet vooral kansen biedt
voor de studentenbeweging. “We
zijn groot en kunnen dus echt
van ons laten horen.” (HOP)/

.

Niet iedereen blij met christelijke kamersite

Studenten die per se in een christelijk studentenhuis willen wonen,
kunnen sinds deze maand terecht op de speciale website
christelijkwonen.nl. Daarop staan advertenties voor kamers in door
christenen bewoonde studentenhuizen. Kritische christenen vinden
dat gelovige studenten juist bij niet-gelovigen in een studentenhuis
moeten gaan wonen, om zo het woord Gods te verspreiden. Maar voor
de twee Groningse studenten die christelijkwonen.nl hebben
opgericht, is het belangrijker dat christelijke studenten op kamers
wonen in een huis waar ze zich thuis voelen. Eerder werd al een soortgelijk initiatief gelanceerd: ook studentenstekkie.nl biedt kamers aan
in christelijke studentenhuizen. (HOP)

De studenten op de TU/e weten
veel over het klimaat, maar doen
er zelf weinig mee. Dat is zo’n
beetje de conclusie die de mede werkers van de Klimaat Karavaan
trekken na een enquête aan de
universiteit en interviews met
studenten.
De Klimaat Karavaan bezocht
gisteren, woensdag 24 februari,
de Eindhovense campus om te
achterhalen hoe jongeren denken
over het klimaat en daarmee
omgaan. Vanuit haar helgroene
caravan, onderaan de trappen van
het Auditorium, nodigt Ankie
Spierings studenten uit om een
kort vragenlijstje in te vullen. Ook
kunnen de jongeren in de caravan
een videoboodschap inspreken of
met hun klimaatwens op de foto
gaan. “De belangstelling is
goed”, meent de medewerkster
van de Brabantse Milieufederatie
(BMF).
Wie een heuse karavaan had
verwacht, komt bedrogen uit.
“Die karavaan slaat niet op onze
caravan, maar op een landelijke
estafette”, lacht Spierings. “Alle
provinciale milieufederaties
trekken om de beurt met de
caravan rond. Ieder kiest zijn

eigen thema; in Brabant is dat
‘jongeren en klimaat’.”
Een dag eerder toerde de BMF
langs de opleidingen van Koning
Willem I (mbo) en de HAS (hbo) in
Den Bosch. “Hoe hoger de oplei ding, hoe beter onderlegd studen ten praten over het klimaat. Maar
één ding hebben ze gemeen; ze
doen er geen van allen iets
concreets mee”, stelt Spierings.
Tot die conclusie komt ook Dolf
van Aert. De leerling-journalist
interviewt studenten in het
Auditorium. “Sommige studenten
geven aan dat ze hun laptop en
televisie bewust niet in de
waakstand zetten, maar dat heeft
eerder te maken met kosten besparing dan met het klimaat.”
De resultaten van de enquête en
de interviews worden maandag 1
maart gepresenteerd tijdens een
lijsttrekkersdebat in Den Bosch,
in de aanloop naar de gemeente raadsverkiezingen twee dagen
later.
Voor meer informatie:
www.klimaatkaravaan.nl. (FvO)

Foto: Paul Bloemen

In memoriam
Onlangs is overleden professor ir.
C. (Carel) de Beer. Professor De
Beer was van 1957 tot en met 1987
onder meer werkzaam als hoog leraar Productietechnologie aan
onze universiteit, toen nog de
Technische Hogeschool Eindhoven.
Professor De Beer vormde in het
midden van de jaren zestig van de
vorige eeuw samen met prof.dr. M.
Daniëls en prof.ir. W. Monhemius
een driemanschap dat het initia tief nam om te komen tot de
oprichting van een studierichting
Technische Bedrijfskunde. Het
verzoek daartoe aan het ministerie
werd gehonoreerd. Er werd toe stemming gegeven voor het
starten van een experimentele
opleiding in 1966, die voortbouw de op de propedeuse Werktuig bouwkunde, met een eigen kandi daats- en ingenieursprogramma.
De opleiding was vanaf de start
zeer succesvol: het aantal studen ten steeg snel en onder leiding
van de drie initiatiefnemers werd
door een kleine groep enthou siaste medewerkers hard gewerkt
aan het ontwikkelen van een eigen
opleidingsprogramma, inclusief

een eigen propedeuse. De eerste
groep afgestudeerde bedrijfs kundig ingenieurs werd afgeleverd
in 1970 en na een grondige evalua tie van het studieprogramma werd
de opleiding in 1972 erkend als
een zelfstandige opleiding.
Professor De Beer heeft een zeer
belangrijke rol gespeeld in het
definiëren van het karakter van
onze opleiding Technische
Bedrijfskunde. Zijn inzichten met
betrekking tot het belang van
kennis over kenmerken van
productietechnieken voor het
kunnen begrijpen van bedrijfs processen, en het kunnen verbete ren of herontwerpen van bedrijfs processen, hebben ertoe geleid
dat onze opleiding zich van andere
opleidingen onderscheidt door de
nadruk die gelegd wordt op de
studie en het (her)ontwerp van
operationele processen.
Wij zijn dankbaar voor de vele
bijdragen die professor De Beer
geleverd heeft aan de ontwikke ling van onze opleiding.
Bestuur faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences
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Sleutelen aan 3D: zoeken naar
balans tussen beleving en comfort
3D-cinema bestond al in de
jaren vijftig, maar mensen
kregen er massaal hoofdpijn
van. Nu, ruim vijftig jaar later,
is 3D-technologie sterk
verbeterd, maar kan het
kijken naar 3D-beelden nog
steeds klachten als pijnlijke
ogen, tranen of hoofdpijn
veroorzaken. Promovendus
ir. Marc Lambooij en
optometrist Marten Fortuin
onderzoeken in een speciaal
3D-lab (bij de faculteit IE&IS,
vakgroep Human-Technology
Interaction) onder meer
welke mensen een grotere
kans hebben op klachten.
3D ontstaat door een dubbele beeldprojectie
op de ogen. Beeld in 3D wordt opgenomen
met twee camera’s naast elkaar met ongeveer zes centimeter ertussen; dezelfde
afstand als tussen de ogen van een mens.
Deze twee beelden worden apart op het
linker- en op het rechteroog geprojecteerd.
De hersenen laten de twee projecties
fuseren en maken er één scherp beeld
van. Op het moment dat de achtergrond
normaal op het beeldscherm geprojecteerd
wordt en een voorwerp in 3D, moeten je
hersenen het voorwerp apart scherpstellen.

Marc Lambooij (links) en Marten Fortuin. Foto: Bart van Overbeeke

Zo krijg je het diepte-effect: het scherpe
beeld ontstaat op een kijkafstand die
meestal voor of achter het scherm ligt
en zo loskomt van de achtergrond.
In opdracht van Philips doet Marc
Lambooij, promovendus bij HumanTechnology Interaction (HTI) samen met
Marten Fortuin (optometrist en in deeltijd

werkzaam bij HTI) onderzoek naar het
kijkcomfort van verschillende typen
3D-tv’s en -computerschermen.
Het onderzoek naar het kijkcomfort is
tweeledig. Lambooij en Fortuin hebben
enerzijds vastgesteld welke personen
gevoelig zijn voor klachten en hoe zij dat
eenvoudig zelf kunnen testen. Anderzijds

Iedereen die met eigen ogen wil zien wat er
in het 3D-lab nog meer wordt onderzocht,
is vandaag (donderdag 25 februari) van
16.00 tot 18.00 uur van harte welkom op de
3D-borrel in het IPO-gebouw (lab-vleugel).
Er lopen in het lab momenteel verschillende
projecten, zoals ‘3D televisie zonder brilletje’,
‘Gebruik van 3D-beeld tijdens minimaal
invasieve chirurgie’, ‘3D voor inspectie van
en interactie met medische beelden’ en
‘Oogtest: hoe gevoelig ben jij voor visueel
discomfort in 3D?’.

Kinetische scheiding FricDiff werkt, maar niet
In de petrochemische en chemische
industrie kost de raffinage van processtromen gigantisch veel energie. En om
de scheiding te vergemakkelijken,
worden vaak componenten toegevoegd
die niet al te vriendelijk zijn voor het
milieu. Ir. Bianca Breure onderzocht
of het kinetische scheidingsprocedé
‘FricDiff’ een duurzaam alternatief biedt
om het energieverbruik te verminderen
en het milieu te sparen.
De energieconsumptie van de chemische
en petrochemische industrie in Nederland is gigantisch. Volgens het Energie
Centrum Nederland verbruikte de
branche in het jaar 2000 880 petajoule
(PJ). Eén PJ komt overeen met 31,6
miljoen kubieke meter aardgas of 277,2
miljoen kWh elektriciteit. Daarvan werd
veertig procent gebruikt voor scheidingsprocessen. Ter vergelijking: het totale
energieverbruik in Nederland bedroeg
volgens het Centraal Bureau voor
Statistiek in dat jaar 3.100 PJ.
Los van dat hoge energieverbruik steken
chemische bedrijven jaarlijks tussen de
veertig en zeventig procent van hun
investeringen en operationele kosten in
scheidingstechnologie. Dat zijn enorme
bedragen. Geen wonder dus dat grote
spelers als Shell, DSM en andere multinationals op zoek zijn naar goedkopere
alternatieven om hun grondstoffen en
productstromen te zuiveren.
Aan de TU/e-faculteit Scheikundige

Technologie loopt al enige tijd onderzoek
naar één van die alternatieven: een procedé
met de naam FricDiff, een verkorting voor
‘Friction Difference’. Het scheidingsproces
werd ontdekt in de jaren twintig van de
vorige eeuw. Sindsdien is er wel mee
geëxperimenteerd, maar kwam het niet
echt tot een doorbraak. Scheiding volgens
het FricDiff-principe vindt plaats door
gas- of dampmengsels door een ‘sweep
gas’ te laten verspreiden. Dit sweep gas
is een gasvormige of dampvormige
component die aan het systeem wordt
toegevoegd om de scheiding te bewerkstelligen. Als de componenten van het
mengsel verschillende verspreidingssnelheden hebben in het sweep gas,
kunnen zij
gescheiden
worden.
Bianca Breure
sloot in 2005
aan bij het
TU/e-onderzoek naar de
mogelijkheden
van FricDiff.
Als promovenda testte ze de scheidingsmethode om water en alcohol te scheiden.
Ze gebruikte daarbij koolstofdioxide en
stikstof al sweep gas. Met een betere,
meer geavanceerde proefopstelling voerde
ze een aantal nieuwe experimenten uit.
Het belangrijkste onderdeel van de
opstelling is de module waarin de
scheiding plaatsvindt. Deze module

bestaat uit een poreuze roestvrijstalen
buis van 36 centimeter lang, waardoor
een damp van alcohol en water stroomt.
In een grotere roestvrijstalen buis daaromheen wordt het sweep gas in tegengestelde richting gestuurd. Als gevolg
van concentratiegradiënten zal het sweep
gas zich naar de binnenbuis verplaatsen
en de alcohol en het water naar de buitenbuis. Verschillen in diffusiesnelheden
van water en alcohol in het sweep gas
zorgen ervoor dat het mengsel in de
binnenbuis (op een sweep gasvrije basis)
verrijkt zal worden in alcohol. Het hele
scheidingsproces vindt plaats in een bad
van thermische olie, dat op een constante
temperatuur van honderdtwintig graden
Celsius wordt
gehouden om
condensatie
van dampcomponenten in
de module te
voorkomen.
Na het verspreidingsproces worden
de alcohol-rijke en alcohol-arme productstromen naar een condensator gestuurd,
waar het sweep gas wordt verwijderd.
Het proces wordt beïnvloed door tal van
parameters. De druk, stroomsnelheid,
verhouding tussen sweep gas en dampmengsel, het soort sweep gas en de poreusheid van de buis spelen allen een rol.
Er was genoeg voorhanden om te testen,

“De experimentele
opstelling heeft me
slapeloze nachten
bezorgd”

maar het onderzoek kende een behoorlijke tegenslag.
“De perikelen rond de experimentele
opstelling voor de scheiding van dampmengsels hebben mij toch wel een aantal
slapeloze nachten bezorgd”, vertelt
Breure. “De opstelling was pas drieënhalf
jaar na de geplande datum gereed.
Gelukkig heb ik in de korte tijd dat ik kon
meten voldoende experimentele data
kunnen genereren waarmee ik de
numerieke modellen kon valideren.
Helaas heb ik niet alle procesparameters
kunnen testen, zodat het onderzoek
meer uit modelleren bestond dan uit
experimenten. Het zou eigenlijk fiftyfifty
moeten zijn.”
Toch wist Breure aan te tonen dat de
kinetische scheidingsmethode werkt.
Echter: “Voor toepassing als universele
scheidingsmethode op industrieel niveau
is het niet geschikt. De selectiviteit die
je met een kinetische scheiding kunt
behalen is niet zo hoog, daardoor is het
met een enkele FricDiff-module niet
mogelijk om een mengsel te scheiden in
twee zuivere productstromen. Bovendien
dient uit beide stromen die de FricDiffmodule verlaten het sweep gas verwijderd
te worden. Het zal daardoor erg moeilijk
zijn voor FricDiff om te concurreren
met scheidingsprocessen gebaseerd op
bijvoorbeeld selectieve membranen.
Tja, dat is wel jammer. Je hoopt echt
een verbetering aan te brengen in de
chemische industrie, maar dit soort
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onderzocht Lambooij welke aspecten van
3D-beeld oncomfortabel kunnen zijn voor
iedereen, zodat dat in de toekomst
verholpen kan worden zonder dat de
kijkervaring daarbij veel minder wordt.
Aan het onderzoek naar klachtgevoeligheid deden in totaal tachtig proefpersonen
mee. Hun oogfuncties werden eerst
uitgebreid getest met een reeks van
tien optometrische testen. Aan de hand
van die testresultaten werden de proefpersonen opgesplitst in een groep
met een goede oogsamenwerking (het
vermogen om beelden te laten fuseren)
en een groep met een laag-normale
oogsamenwerking.
Het bleek dat de groep met een mindere
oogsamenwerking significant meer
klachten kreeg bij het kijken naar 3D
dan de groep met een goede oogsamenwerking. Voorkomende klachten waren
geïrriteerde, trekkende of tranende ogen,
hoofdpijn en wazig zien. “Dit zijn klachten
die je ook ervaart als je heel lang intensief
achter de computer hebt gezeten, alleen
lokten wij ze al na een minuut uit met
intensieve stimuli”, aldus Fortuin.
De klachten gingen wel weer vanzelf
weg na afloop van de test.
Ongeveer twintig procent van de mensen
heeft een minder goede oogsamenwerking.
Fortuin: “Die mensen ondervinden daar
in normale omstandigheden geen hinder
van, maar als er meer stress op het visuele
systeem komt, bijvoorbeeld in een 3Dbioscoop of bij het kijken door een verrekijker, dan is die kans wel aanwezig.”
Het nadeel is dus dat de meeste mensen
van tevoren niet weten dat ze een verminderde oogsamenwerking hebben.
Om te zorgen dat zij toch comfortabel
naar een 3D-tv kunnen kijken of 3Dgames op de computer kunnen spelen,
ontwikkelden Lambooij en Fortuin een
relatief eenvoudige leestest voor op het
scherm. Door het meten van de leessnelheid (eerst in 2D, dan in 3D) van
een reeks losse woorden kan worden
vastgesteld hoe de oogsamenwerking is.
De test is weliswaar geen volwaardige
vervanging voor de uitgebreide optome-

trische testreeks, maar geeft wel een
goede indicatie of de kijker gevoelig is
voor klachten.
De leestest kan eenvoudig geïntegreerd
worden in de display (bij tv) of in de game
en kan gekoppeld worden aan de instellingen van het beeld. De klachten nemen
namelijk af als er bijvoorbeeld minder
diepte wordt weergegeven. Volgens
Lambooij en Fortuin is het voor mensen
wel lastig om zelf de optimale instellingen
te selecteren. Daarom zou een algoritme
aan de hand van het testresultaat kunnen
bepalen bij welke diepte de individuele
kijker comfortabel kijkt en dit automatisch kunnen instellen.
Lambooij deed ook onderzoek naar de
beleving van 3D bij mensen met een
goede oogsamenwerking. Ook zij kunnen
namelijk hinder ondervinden. Er zijn
beeldkarakteristieken die veel van de
ogen en hersenen vragen, zoals extreme
diepte en verandering in diepte, vooral
in combinatie met beweging. De proefpersonen gaven tijdens het kijken van
een 3D-film continu aan hoeveel last ze
hadden van het 3D-beeld, dat zodoende
direct gekoppeld kon worden aan specifieke beeldkarakteristieken. Het lastige
is dat de karakteristieken interacteren.
“Die interactie is complex. We zijn nog
niet zover dat we objectief, dus alleen
maar door de analyse van die beeldkarakteristieken, kunnen voorspellen wat het
discomfort uiteindelijk is”, aldus
Lambooij. Aan de andere kant maakt de
interactie het wel makkelijker om subtiel
te sleutelen. “Als je weet welke beeldkarakteristiek relatief het meest bijdraagt aan
het discomfort, zou je daar een beetje aan
kunnen tunen. Als een object bijvoorbeeld
heel veel beweging heeft, kun je sleutelen
aan het aspect diepte, zodat het toch
comfortabel blijft om naar te kijken.”
Met deze kennis zouden bijvoorbeeld
een knop voor kijkcomfort en een knop
voor kijkervaring gecombineerd kunnen
worden. Als kijker kun je dan bepaalde
hinderlijke karakteristieken iets verminderen, of juist kiezen om niet op
de kijkervaring in te leveren. (SK)/

.

selectief genoeg
uitkomsten hoort nu eenmaal bij
onderzoekswerk.”
Helemaal kansloos is FricDiff in de
toekomst niet. Breure denkt dat de
scheidingsmethode voor bepaalde
nichemarkten toch interessant kan zijn.
“FricDiff is een erg robuuste technologie,

we maken gebruik van modules van
roestvrijstaal. Deze zijn veel sterker dan
keramische of polymeermembranen. Dit
kan voor bepaalde omstandigheden een
reden zijn om FricDiff te verkiezen boven
membraanprocessen.” (FvO)/

.

Promovenda Bianca Breure.
Foto: Bart van Overbeeke

Met een elektrische raceauto zo snel moge lijk de bocht door jagen zonder te slippen.
Met dat doel werkt masterstudent
Automotive Technology Leo van Eeuwijk
aan zijn afstudeerproject. Hij ontwierp een
regelsysteem voor de raceauto van het team
University Racing Eindhoven (URE), waarbij
de achterwielen elk afzonderlijk zijn
gekoppeld aan een elektromotor.
De URE05e, de racewagen waarmee URE
deze zomer meedoet aan de Formula Student
Electric, won in januari al de eerste prijs
tijdens de Audi Contest Formula Student
Electric 2010. Kenmerkend aan de wagen is
onder meer de actief differentieel werking:
een systeem dat ervoor zorgt dat de achter wielen op het juiste moment sneller gaan
of juist worden afgeremd.
“Door het ene wiel sneller te laten draaien
dan het andere, kun je de auto bijsturen”,
legt Van Eeuwijk uit. “Daarmee kun je overof onderstuur tegengaan.” Van onderstuur
is sprake wanneer de voorkant van de auto
in een bocht rechtdoor wil rijden. Wanneer
de achterwielen naar buiten schuiven en de
auto in een drift raakt, ontstaat overstuur.
In beide gevallen is het lastig de controle
over de wagen te behouden.
“Auto's met een brandstofmotor hebben
vaak een mechanisch differentieel”, zegt
de student. “Met behulp van tandwielen
wordt de motor vast- of losgekoppeld aan

de wielen. Onze raceauto bevat twee elektro motoren. Die sturen we direct aan met
elektronische regelsystemen, dus de zware
tandwielen zijn niet meer nodig.”
Het regelsysteem zorgt ervoor dat de
racewagen altijd balanceert op het randje
tussen snel en gripvast rijden. In een bocht
moet de coureur vol gas kunnen geven,
zonder dat de banden gaan slippen. “Het
systeem regelt de maximale snelheid”, zegt
Van Eeuwijk. “Met behulp van sensoren
meten we de draaihoek van het stuur en de
positie van de gaspedalen. Zo weten we wat
de coureur wil doen. Tegelijkertijd meten we
de voertuigsnelheid en de draaiing van de
auto om de middenas om te kijken wat er in
werkelijkheid gebeurt. Door die gegevens
te vergelijken, kan het vermogen op elk van
de achterwielen worden aangepast.”
Het regelsysteem is nog niet getest in de
praktijk: de komende maanden wordt het
nog lege chassis van de URE05e opgetuigd
met elektromotoren en regelsysteem.
De eerste proefritten vinden plaats in april.
Van Eeuwijk vermoedt dat een en ander dan
nog verder moet worden afgesteld. “De snel heid van de achterwielen wordt bijvoorbeeld
geregeld buiten de controle van de coureur
om. Dat kan voor de coureur best lastig zijn.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Bosjesmannen geen familie
Twee leden van Khoisan-volkeren (Bosjesmannen uit zuidelijk Afrika) kunnen genetisch
minstens zoveel van elkaar verschillen als een Europeaan van een Aziaat. Dat blijkt uit
onderzoek van een internat ionaal team van genetici onder leiding van Pennsylvania State
University. Het team publiceerde vorige week in Nature de complete genetische code
(het genoom) van een jager-verzamelaar uit de Namibische Kalahariwoestijn samen met
gedeeltelijke genomen van nog drie andere Bosjesmannen. De grote genetische variatie
hangt samen met het feit dat de Bosjesmannen (en in mindere mate alle Afrikanen) een
relatief ‘oude’ bevolkingsgroep vormen, terwijl Aziaten en Europeanen allen nazaten zijn
van avonturiers die betrekkelijk kort geleden uit Afrika zijn geëmigreerd. (TJ)

Amerikaanse minister bevestigt relativiteitstheorie

Breure verdedigt haar proefschrift ‘Kinetic Separation of Vaporous Alcohol-Water Mixtures’ vandaag,
donderdag 25 februari. Na haar promotie vertrekt ze half maart naar Abu Dhabi waar ze in opdracht
van het Petroleum Institute onderzoek gaat doen naar het fasegedrag van systemen met asphalteen
(een oliecomponent).

Einsteins relativiteitstheorie voorspelt dat zwaartekracht invloed heeft op hoe snel
klokken lopen. Diverse tests met klokken in kerktorens, vliegtuigen en ruimtevaartuigen
gaven hem al gelijk. Maar de nauwkeurigste test tot nu toe, die vorige week in Nature
werd gepubliceerd, kwam op een heel andere manier tot stand. De huidige Amerikaanse
minister voor Energie, Nobelprijswinnaar Steven Chu, werd hiervoor benaderd door een
collega-fysicus, Holger Müller, die had bedacht dat de meetgegevens van een experiment
van Chu, daterend van eind jaren negentig, voldoende informatie zouden bevatten om
Einsteins voorspellingen tienduizend maal nauwkeuriger dan ooit te controleren.
Samen -minister Chu in de vrije uurtjes naast zijn werkweek van zeventig tot tachtig
uur- destilleerden ze het effect van de zwaartekracht op de inwendige trillingen van
cesiumatomen uit de zogeheten kwantuminterferentie die ontstaat als je een ultrakoud
atoom van onderaf met een laser beschijnt. Dat komt neer op het vergelijken van twee
klokken, waarvan de een zich een tiende millimeter boven de andere bevindt en daardoor
net iets minder zwaartekracht voelt. Ironisch genoeg maakt het Nature-artikel een groots
opgezet programma van de European Space Agency om hetzelfde effect in de ruimte te
meten deels overbodig. (TJ)

25 februari 2010 Cursor
8/ Advertentie

Ben jij straks de techneut
die openbaart hoe de Staat
er werkelijk voor staat?

Elk jaar wordt hij keurig opgemaakt: de staatsbalans. Het huishoudboekje van ons
land. Maar wat zeggen die cijfers nu? Om hier antwoord op te geven werkte ons
team van consultants en auditors in opdracht van het NIVRA nauw samen met
het ministerie van Financiën. Ze plaatsten de cijfers in een breder perspectief van
actuele maatschappelijke thema’s, zoals energie, klimaat, mobiliteit, infrastructuur,
vergrijzing, economie en onderwijs. Onze specialisten analyseerden, deduceerden,
interpreteerden. En verschaften zo helderheid over de ﬁnanciële positie van ons land.
Ook het talent en de ambitie om dit soort projecten aan te pakken? Kom dan ’ns met
ons praten. Lees meer over deze en andere cases op werkenbijdeloitte.nl/cases

Laat niemand je tegenhouden.

© 2010 Deloitte, Member of Deloitte Touche Tohmatsu
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TU/e en Rode Kruis
ontwikkelen betere noodtent
Een door de TU/e ontwikkeld
noodonderkomen voor
humanitaire doeleinden is
onlangs door het Rode Kruis
aangewezen als een nieuwe
internationale standaard
in ‘emergency shelters’.
Het Rode Kruis zal de kleine
en grote versie van de
noodtent voortaan gaan
gebruiken bij rampen en
noodsituaties in de hele
wereld. De TU/e heeft de
simpele maar effectieve
tenten in de afgelopen twee
jaar ontwikkeld in nauwe
samenspraak met het Rode
Kruis. Vanuit de hele wereld
is interesse voor dit project.
Eelko Brouwer, Mi-Sue Akkerman en Peter Erkelens (van links naar rechts). Foto: Bart van Overbeeke

Eelko Brouwer, disaster management
advisor en coördinator international relief
bij het Nederlandse Rode Kruis, is door
zijn organisatie afgevaardigd om praktische adviezen te geven. Hij is één dag in
de week aan de TU/e werkzaam als fellow.
Bij de mensen van de faculteit Bouwkunde
die aan het shelter-project werken, staat
hij bekend als ‘het orakel’.
“Onze ideale noodtent moet voldoen aan
een aantal zware eisen”, legt Brouwer uit.
“Hij moet zonder veel training snel op
te zetten zijn, liefst door de plaatselijke
bevolking zelf met een beetje hulp van ons.
Een noodtent moet de effecten van het
weer buiten kunnen houden en minstens
drie jaar meegaan”, legt hij uit.
Momenteel moet een team van tien
getrainde mensen twee dagen werken
om een groot ‘community center’ op te
zetten, legt Brouwer uit. Hierin kan
bijvoorbeeld medische hulp worden
geboden. “De huidige tenten vragen
langdurige training en gebruikmaking
van machines om ze op te zetten”, zegt
Brouwer. “De nieuwe tent die wij hier
hebben ontwikkeld, kan in één dag door
een medewerker, na een training van één
dag, worden opgezet samen met mensen
ter plaatse. De bogen van de tent kunnen
in elkaar geklikt worden en met lieren
overeind worden gehesen. Buiten de
lieren zijn er geen andere
machines voor nodig. Alles wordt vanaf
de grond opgebouwd, dus kunnen er
geen ongelukken
ontstaan met
mensen die van
een hoog punt in
de tent naar
beneden vallen.”

de noodtent voldoet aan de verwachtingen.
“We hebben het ontwerp natuurlijk goed
uitgewerkt, maar in deze fase kom je
altijd dingen tegen en zullen details
gecheckt en soms aangepast worden”,
vertelt Jelle van der Brugge, directeur van
Booghal BV. Zijn bedrijf zal de productie
van de noodtent uitvoeren voor het Rode
Kruis.
Booghal is succesvol met een revolutionair soort goedkopere én betere stallen
(zie daarvoor ook Cursor 19 van 11 februari - red.), die net als de noodtent gebaseerd zijn op een eenvoudige boogconstructie. De klimaatbeheersing voor
verschillende dieren wordt op een
geavanceerde manier aangepakt.
Momenteel kijkt het Rode Kruis ook
naar de mogelijkheden van het gebruik
van speciaal geprepareerd karton in plaats
van het huidige tentzeil, zoals dat ook
wel wordt gebruikt voor vrachtwagens.
Brouwer: “Er is eigenlijk voortdurend
tekort aan tentdoek, omdat het steeds
langzaam vergaat door het product
waarmee het wordt behandeld. De hele
hoeveelheid tentdoek die we in de hele
wereld hebben, zou in één week door
een kartonfabriek geproduceerd kunnen
worden. Karton is ook robuuster en
goedkoper in gebruik.”
De samenwerking tussen het Rode Kruis
en de TU/e is van start gegaan na een
symposium over noodtenten in 2007.
“De faculteit
Bouwkunde
heeft zeer specifieke kennis
over allerlei
soorten bouw in
allerlei omstandigheden, maar
niet over de
bouw na een ramp. Op dat gebied zijn wij
weer kundig”, aldus Brouwer. “De universiteit heeft de capaciteit om innovaties te
ontwikkelen en te testen.”
Mi-Sue Akkerman, beleidsmedewerker

‘Ideale noodtent moet
voldoen aan een
aantal zware eisen’

Het projectteam
dat hieraan
werkt bij de faculteit Bouwkunde, gaat
samen met het bedrijf Booghal BV dat
de tent produceert, een prototype bouwen
op het terrein van de universiteit.
Dat gebeurt in maart. Dan zal blijken of

aan de faculteit Bouwkunde: “Met een
zak geld kun je alles. Maar aan deze tent
worden hoge eisen gesteld, terwijl het
budget zo laag mogelijk moet blijven
om zoveel mogelijk mensen te kunnen
helpen. Op dat vlak kunnen ervaren
onderzoekers van onze universiteit het
verschil maken.”
Aan de TU/e is
een zogeheten
‘shelter research
group’ met het
project bezig.
Momenteel
bestaat uit die
groep uit zeven
stafleden en een
afstudeerder. Het gaat om Peter Erkelens,
Mark Cox, Eelko Brouwer, Tim de Haas,
Vince Limpens, Roel Gijsbers en Mi-Sue
Akkerman. De eerste twee afstudeerders
die hierbij betrokken waren, Harm
Hulsbergen en Peter Kok, zijn inmiddels
afgestudeerd. Van der Brugge is intensief
met het team in de weer. “We zitten
middenin de prijsbepaling. Zonder
concessies aan de noodtent willen we
tóch een bouwwerk van goede kwaliteit
leveren.”

blijft dan in de grond zitten. Het kleinere
model dient als noodbehuizing, maar
blijft over het algemeen staan. Hoewel
het eigenlijk niet de bedoeling is dat dit
permanente gebouwen worden, doen dit
soort kleine onderkomens vaak dienst als
bijgebouw, winkeltje, huisje voor oma,
noem het maar op. Dat zie je bijvoorbeeld
gebeuren in Atjeh
en in Vietnam”,
vertelt Brouwer.
Ook kan zo’n
onderkomen
dienst doen
als basis en
verder worden
uitgebouwd.
Het Rode Kruis is voorzichtig met massale
invoer van bouwmateriaal vanwege het
effect dat dit kan hebben op de lokale
economie. Opvangkampen op zich creëren
hun eigen problemen omdat het nieuwe
gemeenschappen van getraumatiseerde
mensen zijn, die behoefte hebben aan
hulp maar tegelijk ook aan structuur en
leiding. Brouwer: “Het is belangrijk om de
mensen te betrekken bij de oplossingen
en niet alles voor ze te doen. Ze moeten
middelen krijgen om zelf hun leven weer
op te bouwen. Naast gezondheidszorg
krijgen scholen vaak als eerste aandacht.”
Brouwer is op allerlei plekken in de wereld
betrokken bij hulpverlening. Zo heeft
hij onlangs in het door een aardbeving
getroffen Haïti meegewerkt aan een plan
voor de komende jaren. De zaken die
daarbij worden geregeld zijn behuizing,
watervoorziening en sanitair, gezondheidszorg, voorbereiding op en beheersing van rampen en het versterken van
het plaatselijke Rode Kruis. Wereldwijd is
vanuit verschillende plaatsen al interesse
getoond in de nieuwe noodtenten.
Waarschijnlijk zal de innovatieve tent zijn
vuurdoop krijgen in Zuid-Amerika.
(PvdR)/

‘Belangrijk om mensen
te betrekken bij
de oplossingen’

De noodtent wordt geleverd in twee
maten: het ‘community center’, een
basismodel van twintig bij twintig meter,
en de ‘family shelter’ van vier bij zes
meter. Die afmetingen passen goed in
zeecontainers. Brouwer gaat uit van een
globale prijs van twintigduizend euro
voor een community center voor vierhonderd mensen en vijfhonderd euro
voor de family shelter voor vijf tot zes
mensen, alles inclusief transport.
Het grote basismodel kan door meerdere
eenheden achter elkaar te zetten, vergroot
worden tot ongeveer de lengte van een
voetbalveld. “Het grote model kan
gebruikt worden voor allerlei centrale
voorzieningen en kan hergebruikt
worden”, vertelt Brouwer. “Alleen de
verankering van het community center

.
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Distinguished professor Stupp tijdens zijn lezing bij het ICMS. Foto: Bart van Overbeeke
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Distinguished professor Samuel Stupp:

“Ik wil kunnen ingrijpen
in de wereld”
Vooruitlopend op zijn aanstelling tot
hoogleraar ontving Stupp in april 2009
uit handen van zijn wetenschappelijke
vriend prof.dr. Bert Meijer al een eredoctoraat. Stupp leerde Meijer, hoogleraar
aan de TU/e-faculteiten Biomedische
Technologie en Scheikundige Technologie en wetenschappelijk directeur van
het ICMS, in de jaren negentig kennen.
“Dat was vlak nadat Bert in Eindhoven
was komen werken. Het klikte al snel
tussen ons, ook omdat we geïnteresseerd
zijn in dezelfde onderwerpen. We houden
ons allebei bezig met supramoleculaire
chemie, wat je zou kunnen omschrijven
als de chemie van de wisselwerking
tussen moleculen. En met die supramoleculaire chemie willen we via moleculaire
zelfassemblage functionele materialen
maken”, vertelt
Stupp. Met andere
woorden: Stupp,
Meijer en hun
vakgenoten willen
moleculen maken
die uit zichzelf
op een bepaalde
manier gaan
samenklitten
(bijvoorbeeld als je ze in een bekerglas bij
elkaar voegt) waardoor ze bijvoorbeeld
gebruikt kunnen worden in de geneeskunde. “Veel onderzoekers zijn vooral
geïnteresseerd in de prachtige structuren
die je kunt maken met speciaal ontworpen
moleculen en proberen uit te vinden hoe
dat precies werkt. Maar weinigen richten
zich ook op de functionaliteit van deze
moleculen. Bert en ik doen dat wel, dat
vormt een natuurlijke connectie tussen
ons.”
Net als Meijer leidt Stupp een interdisciplinair onderzoeksinstituut, aan de
Northwestern University in Chicago:
het Institute for BioNanotechnology
in Medicine. Die naam dekt echter
slechts de lading van een deel van Stupps
interesses. Het lab van de Amerikaanse
duizendpoot doet namelijk ook onderzoek naar zonnecellen. Stupp: “Het
energieprobleem is heel ernstig en
energie is uiteraard essentieel voor ons
welzijn op deze planeet. Daarom houdt
een deel van mijn onderzoeksgroep
zich ook met zonnecellen bezig.”
De verbindende factor tussen zijn
medische onderzoek en dat naar energiebronnen is wederom het begrip ‘supramoleculaire’ systemen: conglomeraten
van kleine of grotere moleculen die onder
invloed van relatief zwakke krachten
spontaan bijvoorbeeld lange linten of
dunne vliezen vormen. Deze spontane
ordening levert structuren op die als
raamwerk kunnen dienen voor het
kunstmatig kweken van spier- of botcellen, maar ze kunnen ook de basis
vormen voor nieuwe zonnecellen van
zinkoxide. “Supramoleculaire chemie
is voor ons een strategie om oplossingen
te vinden voor zowel de geneeskunde
als het energieprobleem.”
Hoewel Bert Meijer zijn voornaamste
contactpersoon is aan de TU/e, onderhoudt de veelzijdige Stupp ook wetenschappelijke relaties met diverse andere
Eindhovense kopstukken. “Ik kom hier al
jaren en praat dan ook altijd met bijvoorbeeld René Janssen en Dick Broer. En Piet
Lemstra ken ik zelfs al veel langer. Maar
mijn belangrijkste gesprekspartner was
altijd Bert Meijer.

Hij kwam al enige jaren geregeld aan de TU/e, maar de
komende jaren hebben zijn bezoekjes een iets formeler
karakter: prof.dr. Samuel Stupp is afgelopen zomer namelijk
benoemd tot ‘distinguished professor’. Deze bijzondere
aanstelling loopt tot de zomer van 2013. In deze periode
brengt de Amerikaanse hoogleraar jaarlijks minstens een
week in Eindhoven door met het geven van voordrachten
voor de wetenschappelijke staf en masterstudenten vanuit
het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen (ICMS)
en de faculteit Biomedische Technologie.
Het onderzoeksthema van het ICMS sluit
goed aan bij wat ik zelf doe. Het vakgebied
van complexe moleculaire systemen komt
momenteel echt tot
bloei en inspireert
veel studenten.
Je ziet ook dat
wetenschap van
vandaag steeds
meer gericht is
op het begrijpen
van complexe
systemen. ”
Volgens Stupp is de ultieme complexiteit
te vinden in de biologie. Hij ziet biologie
dan ook als dé wetenschap van de 21ste
eeuw. “Je ziet dat het zwaartepunt van het
onderzoek steeds meer naar de biologie
verschuift. Toen ik ging studeren was de
biologie nog een betrekkelijk passieve
discipline, waar het vooral draaide om
beschrijven. Biologen hadden nog niet de

“Cultuur heeft
invloed op hoe
mensen wetenschap
beoefenen”

mogelijkheden om in te grijpen in de
wereld zoals scheikundigen dat wel
konden. Terwijl ik juist wilde kunnen
ingrijpen. Daarom ben ik ook scheikunde
gaan studeren en later materiaalkunde.
Maar als ik nu opnieuw een studie zou
moeten kiezen, zou die keuze een stuk
moeilijker zijn.”
Stupp houdt zich allang niet meer alleen
bezig met het maken van moleculen.
“Ik heb me gestort op de geneeskunde
omdat het me vanzelfsprekend nuttig
leek mensen die ziek zijn of gewond zijn
geraakt te helpen. En daarvoor heb ik
veel over biologie moeten leren. De interessantste ontwikkelingen spelen zich
nu allemaal af op de grensvlakken tussen
chemie, natuurkunde en biologie.”
Niet alleen ontstaat er steeds meer overlap
tussen de verschillende wetenschappelijke disciplines, ook de grenzen tussen
de werelddelen vervagen.

Volgens Stupp is het voor toponderzoekers
belangrijk om te beschikken over een
uitgebreid internationaal netwerk van
mensen met uiteenlopende achtergronden, en niet alleen qua vakgebied.
“Cultuur heeft ook invloed op hoe mensen
wetenschap beoefenen. In sommige
culturen ligt de nadruk op creativiteit,
op andere plekken, zoals de Verenigde
Staten, ligt de focus heel erg op ondernemerschap. Daar is het te gelde maken
van onderzoek, maar ook het maatschappelijk nut ervan, heel belangrijk. En in
sommige landen ziet men ‘big science’,
met enorme onderzoeksfaciliteiten, als
de beste wetenschap. Anderen richten
zich juist op ultieme precisie. Waar het
op neerkomt, is dat als je geïsoleerd
onderzoek doet, je een vertekend beeld
krijgt van wat wel en niet belangrijk of
mogelijk is. Dat kun je voorkomen door
veel te reizen en samen te werken met
collega’s uit andere landen. Daarom
vind ik mijn aanstelling hier in Eindhoven ook zo belangrijk.”
De distinguished professor geeft een
voorbeeld: enkele weken geleden was
de hij nog op bezoek bij een gemeenschappelijke vriend van hem en Bert
Meijer in Japan. “Toen hebben we vanuit
Tokio nog naar Eindhoven gebeld en met
zijn drieën een aantal zaken besproken.
Ik vind het erg spannend om zulke contacten te onderhouden met mensen aan
de andere kant van de wereld. Ik stel ook
bewust mensen uit andere culturen aan
in mijn onderzoeksgroep, om zo als het
ware een nieuwe cultuur te kweken.”(TJ)/

.

Het onderzoek van Stupp
Samuel Stupp is een bijzonder veelzijdig wetenschapper. Hij behaalde in 1972 een
bachelorgraad in de scheikunde en promoveerde in 1977 als materiaalwetenschapper
aan de Northwestern University, Chicago, waar hij sinds 2000 directeur is van het
Institute for BioNanotechnology in Medicine. Hij was één van de eersten die zich
bezighielden met het ontwerpen van moleculen die zich spontaan ordenen tot func tionele structuren in een proces dat zelfassemblage wordt genoemd. In 1993 wist Stupp
moleculen te maken die een meerlaags vlies vormen met bijzondere optische kwaliteiten,
het eerste uit een reeks vliezen met uiteenlopende eigenschappen. In 2001 kwam zijn lab
met zelfgroeiende moleculaire linten, met een doorsnede van minder dan tien nanometer
en een lengte van honderden micrometers - een soort nanolinten die vele duizenden
keren langer zijn dan dik, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn om gels mee te maken.
Een andere aansprekende vinding is een supramoleculair membraan dat spontaan
ontstaat zodra de verschillende bouwstenen hiervoor bij elkaar in oplossing worden
gebracht. Deze vliezen vormen een zelfsluitend zakje waarin bijvoorbeeld stamcellen
kunnen worden gekweekt. Ook kunnen deze zakjes worden gebruikt als celmembraan
van primitieve ‘kunstmatige cellen’, waarmee je meer kunt leren over de werking van
lichaamscellen en daarmee wellicht ook over het ontstaan en de ontwikkeling van het
eerste leven op aarde.
Ook het energieprobleem gaat Stupp na aan het hart. Eén van zijn vier onderzoeksgroepen
probeert daarom supramoleculaire structuren te gebruiken voor het opwekken van
zonne-energie. De structuren vormen een raamwerk waarin zinkoxidedeeltjes passen.
Dit leidt tot een materiaal met een lichtgevoeligheid die hoger is dan die van andere
organische of hybride materialen en is daarmee een kandidaat voor een nieuw type
zonnecel.
Stupp richt zich daarnaast ook op directe medische toepassingen. Hij creëerde daarvoor
speciale nanovezels, die erg lijken op natuurlijke collageenvezels - het voornaamste
bestanddeel van bindweefsel. Door op het oppervlak van deze nanovezels bepaalde
signaalmoleculen te plaatsen, kunnen ze bijvoorbeeld stamcellen aanzetten om uit te
groeien tot zenuwcellen. Dit lijkt een veelbelovende strategie om beschadigingen aan
ruggenmerg te behandelen en daarmee mogelijk verlammingen ongedaan te maken.
Op een analoge manier blijkt het inspuiten van de bouwstenen van deze nanovezels in
proefmuizen met symptomen van de ziekte van Parkinson een zeer positief effect te
hebben. Niet alleen zenuwstamcellen kun je op deze manier activeren, ook de vorming
van bloedvaten kan met de nanovezels worden gestimuleerd, zo blijkt uit succesvolle
experimenten met muizen. Tot slot zette het Stupp-lab de magische nanovezels ook in
voor het herstel van kraakbeen. Dit is met conventionele methoden notoir lastig, maar
de nanovezels van Stupp lijken ook voor deze taak zeer geschikt. (TJ)
Artistieke weergave van zenuwcellen.
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maar onorthodoxe vechtkunst. Een vijfdelige
clinic start 1 maart op de maandagen van 22.00
tot 23.00 uur.
Cardio Core is een intensieve, full-body-workout
waarin Pilates-technieken worden gecombineerd
met hoge-tempo-oefeningen om de hartslag omhoog
te brengen. Losse- en combinatie Pilates-oefeningen
worden in een hoog tempo uitgevoerd, met korte
pauzes tussen de sets. Het is een efficiënte workout
voor het ontwikkelen van lange spieren, het verbeteren van muscle memory (spierontwikkeling voor
een sterke natuurlijke houding in het dagelijks
leven), uithoudingsvermogen en het versterken van
de romp. De nadruk ligt op de grote spiergroepen
van de torso en de bovenbenen.

Algemeen
3TU.School for Technological
Design, Stan Ackermans Institute
Information day Tuesday 16 March

Are you currently completing your Master of
Science programme? Are you looking for an even
faster successful career in industry or business?
Then you should consider applying to one of the
technological designer programmes at the 3TU.
School for Technological Design, Stan Ackermans
Institute.
Together the three Dutch universities of technology
-Delft University of Technology, Eindhoven University
of Technology and University of Twente- offer eleven
exceptional two-year programmes that will put you
on a faster track to a successful career in industry.
In addition to broadening your technological expertise,
you will also learn more professional skills that will
enhance your career opportunities. Industry offers
engineers from our programmes excellent jobs,
because it is known that our graduates have gained
superb qualities!
For more information concerning the organisation
and content of each programme, we are pleased
to invite you to our information day on Tuesday
16 March at Eindhoven University of Technology.
The programme starts in the Auditorium of
Eindhoven University of Technology at 13.00 hrs
and ends at 17.00 hrs.
The complete programme is available on our
website. Entry is for free.

Escrima is een duizend jaar oude vechtkunst met
zijn oorsprong in de Filippijnen. Het is geen
‘gewone’ vechtkunst. Veel andere vechtkunsten zijn
gebonden aan sterke tradities die bijvoorbeeld tot
uiting komen in de speciaal voorgeschreven pakken,
schoeisel, etiquette, etc. Bij Escrima daarentegen
staat het realistisch trainen van situaties die je
op straat kunt tegenkomen voorop. Vanaf het
begin leren sportkaarthouders om te gaan met
verschillende wapens zoals stok en blote hand,
waarbij veel aandacht wordt besteed aan sleutelvaardigheden zoals kracht, snelheid, explosiviteit,
balans, concentratie, coördinatie en timing.
Het grote voordeel hiervan is dat je vanaf het begin
efficiënt en effectief leert verdedigen en aanvallen.
Hoe en met voor wapen wordt aangevallen, maakt
dan niet meer uit.

For more information and registration please visit:
www.3tu.nl/sai or contact us by telephone number:
(040) 247 24 52.

Meer informatie over beide lessen staat ook op de
SSC-website: studentensportcentrumeindhoven.nl.

Studentensportcentrum
Cardio core en Escrima

Course TRD01 ‘Teaching and learning
in higher education’ for teachers

Het Studentensportcentrum introduceert twee
nieuwe lessen voor zijn sportkaarthouders: ‘Cardio
core’ en ‘Escrima’. Cardio core is een intensieve
full-body-workout. Deze dynamische les zal vanaf
17 februari iedere woensdag plaatsvinden
van 19.00 tot 20.00 uur. Escrima is een klassieke,

The course ‘Teaching and learning in higher education’ will take place on Tuesday April 6 (whole day),
Thursday April 8 (morning) and Tuesday April 13
(whole day). The course is intended for experienced
and beginner teachers and post docs. This course
is also the first course of the TU/e BKO training

Education & Training Unit

(Advertentie)

DO YOU WANT TO GET
YOUR CAREER STARTED?

Yes No

I am ready to leave my student
life behind and start my
working life this spring or fall

I look forward to meeting
my future colleagues

Dienst Interne Zaken

Avondmaaltijden Auditorium week 9
Maandag: Baliballetjes met jambalaya rijst;
stamppot zuurkool, jus, rookworst; gepaneerde
schol, vissaus l’ armoricain, pommes duchesse,
prei á la crème.
Dinsdag: spareribs, twee sauzen, friet; gepaneerde
visfilet, ravigottesaus, aardappelkroketten, sperziebonen; kalkoenrollade in gevogeltesaus, halve kriel
in de schil, gegrilde groenten mediterraan.
Woensdag: vegetarische tortellini-pestoschotel; kip
Hawaï, skin-off wedges, zomergroenten; varkensvlees ‘teriyaki’, djuvec rijst, china-mix.
Donderdag: groenteschotel met kippenvlees;
gebakken kibbeling, remouladesaus, aardappelpuree, broccoli; runderbiefstuk, stroganoffsaus,
steakhouse frites, luxe gemengde salade.

Mensen
Promoties
H.M. Wolf MA verdedigt op donderdag 4 maart haar
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: ‘Following America? Dutch geographical car
diffusion, 1900 to 1980’. Wolf promoveert aan de
faculteit Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotor is prof.dr. B. Verspagen.
Ir. P. Wagenaars verdedigt op donderdag 4 maart
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: ‘Integration of Online Partial Discharge
Monitoring and Defect Location in Medium-Voltage
Cable Networks’. Wagenaars promoveert aan de
faculteit Electrical Engineering. De promotor is
prof.dr.ir. E.F. Steennis.

Yes No

I want to kick-start my
career at ING by joining
the ING Talent Programme

program (more information on the website
www.tue.nl/educational_training).
The course offers a broad orientation on teaching
activities and prepares for giving lectures and
tutorials. Besides, this course is intended to develop
your skills to design course and assessment plan.
During the course participants will be actively
involved in discussions by giving presentations
and by giving feedback to each other.
For further information please do not hesitate
to contact Sonia Gómez Puente
(e-mail s.m.gomez.puente@tue.nl).
You can register by Studyweb (www.tue.nl/
en/the_university/studyweb/).
Participation by teaching staff of the TU/e is free
of charge. For PhD’s there is the course ‘Teaching
and learning for PhD’s’ (information: Janneke van
der Loo, e-mail j.m.v.d.loo@tue.nl).

Yes No

Yes No

Afscheidscollege
Prof.dr.ir. M.H. de Wit houdt op vrijdag 5 maart zijn
afscheidscollege van de TU/e en in het bijzonder de
faculteit Bouwkunde. De titel van zijn afscheidscollege is ‘Binnen en buiten de deur’. De plechtigheid
vindt plaats vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van
het Auditorium.

Bedankt
I want to make sure I’ve picked
the ING Talent Programme that
suits me best

Bij deze willen we iedereen van harte bedanken voor
het geweldige afscheid. Dank voor de vele mooie
woorden, attenties en rijkelijke bijdrage aan het
Kasanka-project. We hebben ervan genoten en
zullen met veel plezier terugdenken aan deze dag.
Jan en Kitty Willems

Yes No

I’m ready to get started with
the application procedure

Studentenleven

Yes No

T!NT

Tijd: 19:00 uur (vega) eten voor wie wil, 20.00 uur film
Waar: Cafe T!NT, Bunker
Voor wie: iedereen, juist ook mannen!
Kosten: film gratis, eten 3,50 euro

4U2

Social Evening
4U2 would like to invite you and your friends for
the next Social Evening of 4U2 which will take place
on Friday February the 27th. 4U2 is a Christian
student organization which organizes different
events for international students and PhD students
in Eindhoven. Our aim is to show hospitality and
welcome people of different cultures and backgrounds in the Netherlands and have fellowship
together.
Are you interested? Then you are more than
welcome to come and bring your friends!
Date: Friday 27/02/2010
Time: 19.00 (We will have a break around 20.45 and
will wrap up around 22.00). If you can’t stay
till the end, feel free to leave earlier.
Location: Studentencentrum De Bunker
(John F. Kennedylaan 3). More info: email or call
Froukje (froukje@ifes.nl, 06 158 40628).

Diversen
KIVI NIRIA

Ondernemersdag
Op donderdag 18 maart houdt KIVI NIRIA een
middagprogramma voor ingenieurs en studenten
die een eigen bedrijf willen starten of hier meer
over willen weten. Op drie locaties in het land
(Den Haag, Eindhoven en Zwolle) worden workshops verzorgd en de topsprekers zijn op alle drie
de locaties te volgen via een live verbinding. De
ingenieur als innoverende ondernemer staat centraal.
In Eindhoven gaat de middag over ondernemen met
nieuwe media, zoals internet, Hyves en Twitter.
Samen met het Brabant Centre of Entrepreneurship
wordt aan de TU/e in het Auditorium (zalen 6, 12
en 15) een geanimeerd programma verzorgd.
De workshops in Eindhoven starten om 15.30 uur:
- De hordeloop van de technostarter (ir. Bart de Jong,
TU/e Innovation Lab / Brabant Center of
Entrepreneurship)
- Online netwerken (Ruud Kessels, online communicatieadviseur Bex Communicatie)
Studenten gratis, KIVI NIRIA-leden twintig euro,
overige belangstellenden: vijftig euro.

Vredescentrum

Gastcollege Ko Colijn
Donderdag 25 februari , aanvang 13.45 uur, geeft
defensiedeskundige prof.dr. Ko Colijn een gastcollege aan de TU/e. In zaal 2 van het Auditorium
zal hij in de collegeserie Techniek, Vrede en
Veiligheid spreken over ‘Nucleaire (on)veiligheid’.
De ontwikkeling en de inzet van de atoombom
tegen Japan in de Tweede Wereldoorlog werd
gevolgd door een wedloop rond kernbewapening.
Inmiddels zijn er in de loop van de jaren steeds
meer protesten gekomen. Een ontwapening komt
op dit gebied al wat op gang. De wapens die er zijn
kunnen immers ook in verkeerde handen komen en
zo kan de bezitter ervan zelf slachtoffer worden. Te
gevaarlijk om ze te bezitten. President Obama heeft
aan nucleaire ontwapening een belangrijke plaats
gegeven. Prof. Colijn noemde onlangs een kernwapenvrije wereld over tien jaar (omstreeks 2020)
‘realistisch’. Hij vergelijkt dit met een totaalverbod
dat er gekomen is rond chemische wapens. Tijdens
dit college zal de spreker graag in discussie treden
met de zaal. Het college TVV is een keuzecollege
voor alle studierichtingen. Er zijn studiepunten mee
te behalen. Ook de volgende colleges voor dit vak
zijn op donderdagmiddag.

Vacatures

Film ‘Fighting the Silence’

Sign up for the ING Talent Day on March 23rd
Application deadline is March 8th
www.ingtalentprogramme.com

In het kader van de Internationale Vrouwendag op
8 maart toont T!NT hieraan voorafgaand de spraakmakende documentaire ‘Fighting the Silence’.
De documentaire is gemaakt door twee jonge
onafhankelijke Nederlandse documentairemakers:
Ilse en Femke van Velzen. Met hun eigen productiebedrijf produceerden zij deze film over seksueel
geweld in Oost-Congo waarin onder anderen de
daders worden ondervraagd over hun motieven.
Wanneer: dinsdag 2 maart

It-architect/projectleider (EU-260-CG), Dienst ICT
(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal
12 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.872
t/m 4.970 euro).
Secretaresse (V51.1045), Business Process Design
groep, faculteit Industrial Design (0,8 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 6 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1.750 t/m 2.433 euro).
Voor meer informatie ga naar: www.tue.nl/vacatures
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Drie TU’s rode draad in leven familie Arkesteijn

“Papa begon meteen over hoe
calculus in zijn ogen makkelijker kon”
“Hoe ging je tentamen vandaag?”
Voordat het interview van start gaat,
informeert moeder Elly in grand café
De Zwarte Doos nog vlug even naar de
studieprestaties van zoon Frank.
Het grote Arkesteijn-cv begint bij vader
Piet, die midden jaren zeventig in Delft
afstudeerde in de technische natuurkunde (experimentele kernfysica), maar
daarna in de informatietechnologie
terechtkwam. Moeder Elly is met haar
universitaire opleiding Nederlands een
echte alfa, maar vertoeft tegenwoordig
vier dagen per week in technische
kringen aan het Centrum voor Taal,
Communicatie en Techniek van de
TU/e (tegenwoordig onderdeel van
het Onderwijs en Studenten Service
Centrum). Hier doceert ze Nederlands
aan promovendi, postdocs en andere
buitenlandse
TU/e’ers. “Ik vind
techneuten echt
heel leuk;
no-nonsense met
slimme humor.”
Het was ook Elly
die, al pratend met
een cursiste, een mooie afstudeerplek
voor middelste dochter Irene ‘rook’.
“Maar als je moeder dat zegt, hap je
natuurlijk niet te snel”, zegt Irene
lachend. Toch maakte ze dankbaar
gebruik van moeders connecties: voor
haar opleiding biomedische technologie
aan de Universiteit Twente studeert
ze momenteel af in de Eindhovense
vakgroep Orthopedic Biomechanics.
Irene koos bewust voor Enschede.
“Je komt uit een gezin van vier kinderen,
we zaten samen op de middelbare school
en mijn zus Lisette had al aan de TU/e
gestudeerd. Ik was er een beetje mee
klaar om ‘het zusje van’ te zijn, wilde
hier eigenlijk wel even weg.” Dat werd
trouwens niet door iedereen begrepen:
“Vrienden op de middelbare school
zeiden: ‘Enschede? Maar daar rijden

Stel één van de gezinsleden Arkesteijn een vraag en alle
bovenkamers komen simultaan in beweging. Enthousiast
buitelen ze over elkaar heen, vullen ze elkaar aan, onderbreken ze elkaar en nemen ze elkaar op de hak. Eindhoven,
Delft en Enschede: de drie technische universiteiten lopen
als een rode draad door het gezinsleven.
ze op tractoren over de campus!’”.
Zoon Frank, de benjamin van het gezin,
is werktuigbouwkundestudent aan de
TU/e -best handig als je zoon je fiets kan
maken, grapt natuurkundige Piet-, zit in
Eindhoven op kamers en is actief bij
studentenroeivereniging Thêta. Dan telt
het gezin nog twee dochters, Lisette en
Eveline, van wie de eerste (uiterst rechts
op de foto) de TU/e na haar propedeuse
Techniek en Maatschappij verruilde
voor de organisatiewetenschappen.
Jongste dochter
Eveline hield zich
als enige verre van
techniek; ze is vijfdejaars personeelswetenschappen en verblijft momenteel als exchange student
in Ierland.

“Het gaat er bij ons
heel harmonieus
aan toe”

De wortels van de familie liggen in Den
Hoorn, onder de rook van Delft. Pa en
ma groeiden er op, zo’n halve kilometer
bij elkaar vandaan. De vonk sloeg over
toen Piet al studeerde en Elly nog eindexamen moest doen. “Ik heb best een
tijdje achter haar aan moeten lopen”,
bekent Piet. Elly, grinnikend: “Maar hij
liep hárd!”. Elly deed atheneum-B, maar
van een technische opleiding zag ze, tot
veler verbazing, af. “Als Piet en zijn huisgenoten een feestje hadden, werd vaak
geroepen: ‘We trekken wel even een blik
verpleegsters open’. Die sfeer trok me
niet echt.”
Om te mogen samenwonen in één van de

Frank, Irene, Piet, Elly en Lisette Arkesteijn (van links naar rechts), Foto: Bart van Overbeeke

duoflats in het studentencomplex, moest
wel eerst getrouwd worden. En dat deden
ze; Elly was amper twintig. Niet lang
daarna gingen ze werken en begin jaren
tachtig werd hun eerste dochter Lisette
geboren, twee jaar later gevolgd door
zusje Irene. Pa was tot dat moment
veelvuldig op pad voor zijn werk bij
Capgemini en het gezin snakte naar
meer ruimte en rust. Vrienden in Son
tipten een baan bij Philips -dat Piet later
weer zou verruilen voor NXP Semiconductors- en het gezin Arkesteijn verhuisde naar Veldhoven, waar de twee
jongste telgen werden geboren.
Wie denkt dat de Arkesteijnen -duidelijk
allemaal gezegend met een goed werkend
stel hersens- elkaar verbaal graag de tent
uitvechten of aftroeven met hun technische expertise, heeft het mis. “Eerder
vroeg ik papa wel eens om uitleg over
bijvoorbeeld
calculus. Die begon
dan meteen over
hoe het in zijn ogen
makkelijker kon,
terwijl ik er als
eerstejaars geen
touw aan vast kon
knopen.” “Toen ik nog thuis woonde, had
ik het met papa wel eens over technische
zaken”, zegt ook Frank. Mama Elly lacht:
“Toen de meiden allemaal uit huis
waren, begon Frank opeens te praten!”.
Ze noemt het een geluk dat alle kinderen
goed kunnen leren, waardoor niemand
qua intelligentie buiten de boot valt.

Van 3TU-strijd is in het gezin geen
sprake. De 3TU-samenwerking op ‘hoger
niveau’ wordt bovendien toegejuicht,
hoewel mama Elly betwijfelt of de (onder
meer) beoogde mobiliteit van studenten
wel echt van de grond komt. “Eenmaal
gesetteld in één van de steden, gaan
studenten na hun bachelor toch niet zo
makkelijk naar een master in een andere
stad”, vreest ze. Frank is het in elk geval
niet van plan; hij blijft na zijn bachelor in
Eindhoven. Volgens de zoon des huizes
is mama Elly overigens “wel heel uitgesproken pro-Eindhoven”. “Maar over
het algemeen gaat het er bij ons heel
harmonieus aan toe”, stelt papa Piet
tevreden. “Bij ons thuis kan iedereen
altijd zichzelf zijn”, vindt Irene.
Al te zware familiaire verwachtingen of
verplichtingen zijn er niet; wel streeft iedereen er nog altijd naar op zondagavond
thuis in Veldhoven aan te schuiven voor
het eten. Elly: “Het blijft raar als Frank
dan na afloop zegt dat hij naar huis gaat.
‘Dít is thuis’, denk ik dan.”
Helemaal compleet is het gezin nog
maar zelden, eigenlijk alleen nog met
kerst. Dan storten de familieleden zich
traditiegetrouw op grote legpuzzels,
waarvoor Frank volgens Irene ’s
ochtends zelfs eerder uit zijn bed komt:
“Hij is vooral goed
in kantjes zoeken”.
“Zeg, hou je er
rekening mee dat
hij zich hierna
nog op de campus
moet kunnen
vertonen?”, voegt
oudste zus Lisette lachend toe. Verder
delen Irene en Frank hun liefde voor
‘The IT Crowd’, “een echte nerd-serie”
op Comedy Central. Frank: “Vooral
Lisette wordt hélemaal gek als wij daar
zoveel lol om hebben”. (MvdV)/

“Mama is wel heel
uitgesproken
pro-Eindhoven”

.
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Campusbrede registratie voor verloren en gevonden voorwerpen
breed overzicht, als gebruikers er routine
in krijgen, zeker van toegevoegde waarde
zijn. “Spullen die hier aan de faculteit
gevonden worden, leggen we eerst een
week voor het raam. In het geval van
portemonnees en pasjes en dergelijke
proberen we zelf te achterhalen van wie
ze zijn; in veel andere gevallen melden
de eigenaars zichzelf. Spullen die binnen
een week niet zijn opgehaald, zetten we
in het systeem.” Waarbij Veldhuis wel
aantekent: “De vraag is: waar leg je de
grens? Moet je één enkele handschoen
of bus deodorant erop gaan zetten?
Dat lijkt mij van niet”.

Enthousiaste handschoenendragers
lanceerden deze winter handschoenverloren.nl, met als missie eenzame
handschoenen weer verenigd te krijgen
met hun wederhelften. Ook aan de TU/e
worden eenzame handschoenen en
andere gevonden voorwerpen sinds
een paar maanden niet meer slechts
achteloos in een kast gegooid;
gevonden en verloren voorwerpen
worden via de gebouwrecepties zoveel
mogelijk TU/e-breed geregistreerd.
‘3 ballpoints, 1 tekenpen, 1 tabakspijp,
1 tube tandpasta, 2 linker handschoenen,
1 rozenkrans, 1/2 koplamp voor rijwiel…’
In 1959 werden de gevonden voorwerpen
op het -toen nog- Eindhovense hogeschoolterrein netjes gemeld in T.H.Berichten, de voorloper van Cursor.
En: ‘Deze voorwerpen worden na
woensdag uitgestald in de hal van de
technische hogeschool’.
Een balpen of tandpastatube zal een
halve eeuw later niet vaak meer braaf als
gevonden voorwerp worden afgestaan,
maar we vinden en verliezen nog heel
wat af op de campus.
Attributen als gsm’s
en portemonnees
vinden, een of twee
telefoontjes later,
doorgaans de weg
naar hun eigenaars
redelijk snel weer terug. Maar waar blijft
de rest? En bij wie meld je je als TU/e’er
wanneer je iets bent kwijtgeraakt of
gevonden hebt?
De meeste vinders en zoekers voegen
zich bij de receptie van hun eigen of
dichtstbijzijnde gebouw, weet Henri

Vloermortel

Foto: Bart van Overbeeke

Scheepers, facilitair coördinator bij de
Dienst Interne Zaken van de TU/e.
Ook bij de beveiliging van de TU/e wordt
regelmatig aangeklopt, vooral als
het waardevollere
zaken zoals laptops
betreft. Maar enig
beleid of overzicht
op het gebied van gevonden voorwerpen
was er tot voor kort niet, aldus Scheepers.
“Elke receptie had zijn eigen kast of
hoekje waar gevonden spullen in werden
gegooid.”
Receptiemedewerker Gert Mons, onder
meer werkzaam in Traverse, zette daarom
een paar maanden terug een registratie-

Verloren: een nog
ingepakt cadeautje

systeem op. Dit eenvoudige Excel-bestand
staat op een afgeschermd deel van de
S-schijf, waar alleen receptionisten met
een autorisatie bij kunnen. Hier kunnen
ze invullen wat er waar en wanneer is
gevonden of verloren, met daarbij de
gegevens van een eventuele contactpersoon. Zo zien alle receptiemedewerkers wat er campusbreed is kwijtgeraakt of gevonden en kan iedereen naar
believen items toevoegen of verwijderen.
Het registratiesysteem is bewust zo
simpel mogelijk gehouden, zegt Mons,
om de drempel voor receptionisten om
ermee te werken, zo laag mogelijk te
houden. Volgens receptiemedewerkster
Ria Veldhuis in Helix kan zo’n campus-

Veel spannends, opvallends of anderszins
interessants wordt er overigens niet
gevonden en verloren op het universiteitsterrein. Of het moet een achtergelaten zak met 25 kilo vloermortel zijn,
die in het Hoofdgebouw tegen een muur
van de receptie rust. Verder wordt in het
registratieoverzicht melding gemaakt
van ‘een nog ingepakt cadeautje’, verloren
bij een promotieplechtigheid in het
Auditorium. Doorgaans zijn het vooral
sleutelbossen die worden gevonden en
die, gek genoeg, veelal nooit terugkomen
bij de eigenaar. De gang naar de sleutelmaker voor een sleutelkopie is blijkbaar
vaak korter dan een rondgang langs alle
plekken waar iemand die dag is geweest,
concludeert Scheepers.
De meeste gevonden voorwerpen worden
ongeveer een jaar bewaard, aldus de
facilitair coördinator. Daarna worden de
attributen weggegooid. “Aan één enkele
handschoen heeft het goede doel ook
niks”, grinnikt hij. (MvdV)/

.

met vallen en opstaan op eigen benen
Een half jaar staat studentenwebsite
Shift040 nu op eigen benen. Een half
jaar waarin de studentredacteuren veelal
hun eerste schreden in de journalistiek
zetten, de eerste hoofdredacteur haar
biezen alweer pakte en de Tilburgse
Fontys-opleiding voor journalistiek
afwachtend een stapje terugdeed.
Bestuursvoorzitter Tom van Lochem is,
ondanks de kinderziektes waar Shift
tegenaan loopt, optimistisch.
Het online middelpunt van studentenstad
Eindhoven wil Shift040 worden. Want hoe
compleet Eindhoven als studentenstad,
bijvoorbeeld qua voorzieningen, ook is;
de spoeling van studenten is dun, aldus
initiatiefnemer Ivo Jongsma (toen verslaggever bij Cursor, nu wetenschapsvoorlichter van de TU/e) in mei 2009 in
het Eindhovens Dagblad: “Dat wat er is,
moet je aan elkaar lijmen”. Met die
opdracht ging afgelopen september het
eerste bestuur van start, dat naast Tom
van Lochem wordt gevormd door Sam
de Bruijn en Max Meinders. De stichting
betrok haar eigen kantoor op Strijp-S
en ging op zoek naar bestuurlijke en
redactionele versterking.
Vooral voor studenten journalistiek biedt
Shift een uitgelezen kans om, zij het
grotendeels zelfstandig, alle facetten
van het vak te leren kennen, vindt
Van Lochem - en alleen daarom al laat de
Tilburgse journalistenopleiding volgens
hem een grote kans liggen. Shift hoopte
met Fontys Hogeschool Journalistiek tot
afspraken te komen over de structurele
levering van studenten, steeds voor een
half jaar. Fontys bleek echter terughoudend.

“We moesten eerst alles maar eens op
poten en draaiende zien te krijgen”, aldus
de voorzitter. Teleurstellend, vindt hij,
en een gemiste kans voor de opleiding:
“Waar anders kan een student al ervaring
opdoen als hoofdredacteur?”.
Een andere tegenvaller in de eerste
maanden was het aftreden van hoofdredacteur Sanne Brand, die haar functie
om persoonlijke redenen neerlegde.
Toch heeft ze Shift in korte tijd een
stevige boost gegeven, vindt Van Lochem:
“Ze heeft een hoop nieuwe redactieleden
geworven en voor veel stukken op de
website gezorgd”. Het nieuws op
shift040.nl is daarna wel wat teruggelopen, erkent de bestuurder, student
Werktuigbouwkunde aan de TU/e: “Er
valt in Eindhoven veel meer nieuws te
halen dan we nu doen. We streven naar
twee berichten per dag, maar in de
praktijk blijkt dat niet altijd haalbaar.”
Inmiddels telt de Shift-redactie vijftien
schrijvers; grotendeels studenten van de
TU/e, Fontys en de Design Academy in
Eindhoven, aangevuld met een aantal
journalistiekstudenten vanuit Tilburg.
Onder hen derdejaars studenten journalistiek Pricilla Molle en Annelieke van der
Linden, die sinds begin dit jaar in deeltijd
samen de hoofdredacteurspost vervullen.
Het contact met de redacteuren die ze
vanaf Strijp-S begeleiden, verloopt vooral
via de telefoon en mail. Niet optimaal,
erkennen ze, ook omdat de redacteuren
doorgaans weinig journalistieke ervaring
hebben en dus wel wat sturing vragen,
aldus Molle: “Dat is zeker één van de
kinderziektes”.
Het beoogde online middelpunt van

studentenstad
Eindhoven is Shift zeker
nog niet, erkent Van
Lochem. “Om dat te
bereiken, moet je
uiteindelijk alles hebben,
alles weten, door alle
organisaties benaderd
worden als er iets leuks
gedaan wordt en door
iedereen gelezen worden.
Dat is niet zo gemakkelijk.” Met een volledig
vernieuwde website, die
uiterlijk eind mei online
moet zijn, hoopt Shift een
flinke stap in de richting
te zetten (zie de nieuwspagina’s in deze Cursor).
“Verder is het een kwestie
van langzaam groeien en
jezelf altijd blijven verbeteren”,
aldus Van Lochem.

Startkapitaal

De komende maanden staan voor de
bestuurders verder in het teken van
het vinden van nieuwe vormen van
inkomsten, bijvoorbeeld uit advertenties.
De stichting Shift040 kreeg van de universiteit, de gemeente, de Stichting Fonds
Studentenvoorzieningen Eindhoven en
het Universiteitsfonds Eindhoven een
startkapitaal, “daarmee kunnen we het
tot november van dit jaar sowieso nog
prima redden”, schat Van Lochem.
Verder wil Shift040 zichzelf onder meer
tijdens de Intro 2010 nadrukkelijk in de
kijker spelen. Google Analytics liet de
eerste maanden een stijgende lijn zien

voor shift040.nl, inmiddels daalt die
enigszins. Van Lochem: “Het is moeilijk
om te achterhalen of dat te maken heeft
met onze populariteit of bijvoorbeeld met
zoiets als vakanties. Als ik om me heen
vraag, merk ik dat veel studenten Shift
nog niet kennen. Maar als ze de site
eenmaal hebben gevonden, blijven ze
het nieuws vaak wel volgen.”
Ook is het eerste bestuur druk doende
met het vinden van een extra hoofdredacteur -het liefst voor twee of drie dagen
per week en een student journalistieken een nieuw bestuur, dat de stichting
komend najaar moet gaan overnemen.
“We willen ervoor zorgen dat nieuwe
bestuurders straks in een gespreid bedje
komen.” (MvdV)/

.
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Residential complex at
Boschdijk fully occupied
The office premises at
Boschdijk which Vestide last
year converted into a complex
comprising 46 living units for
foreign short-stayers, has
been fully occupied since this
month. A former Philips office
at Cederlaan was not fit for
such an operation, so Vestide
will erect an entirely new
building there.
In March 2005 the conversion of
the former Philips office
premises into a student complex
came up for discussion first.
Although the premises are still
there five years later, a design for
an entirely new building is ready.
According to Harald Evers,
District Manager at Woonbedrijf
(the parent company of Vestide),
there is no way to convert the
premises profitably since a conversion would result in fewer
units to be realized than in the
new building. Last week the
design was submitted to the
Spatial
Quality
Committee
(CRK) and Evers has every confidence in obtaining a positive
decision from the CRK. He does
not regard allegations by the
Eindhovens Dagblad that the
Committee did have some criticism of the design as a problem.
“We have duly complied with all
municipal criteria, so I expect
that we will be granted planning
permission this autumn and in
that case we can start on the
project in 2011. The end of 2012

should see the completion of 275
residential units.”
By contrast, the conversion of
office premises at Boschdijk was
feasible. For Vestide it was the
first time that it carried out such
an operation. “We have learnt a
great deal from this”, says Evers.
He shows the two last independent units for which tenants
have also been found this month.
The inhabitants are all of foreign
descent and work at TU/e as PhD
candidates or as staff members.
The prices of the furnished residential units are from 470 to 825
euros. “That includes the service
charges and the connection to the
Internet”, Evers adds. According
to the District Manager several
inhabitants of the space boxes in
the TU/e grounds have also
moved to the new complex.
There is not much he can tell us
about the building plans for permanent housing in the TU/e
grounds. “We will be closely
involved in this enterprise in the
future. Still, I cannot say anything for now about the question
whether Potentiaal (the building
that houses Electrical Engineering, red.) can be properly converted for residential purposes,
for example.” HK)/

.

Mariana Aguilar Flores Clark (29) is from Mexico and has studied Operations, Management and
Logistics at TU/e since August 2009. A month after her arrival she met the Dutch student of
Sustainable Energy Michiel Roks (27).

Whether they were or were not having a relationship was initially somewhat vague for
Mariana. “Michiel and I got to know each other
when I had been in the Netherlands for a month.
After a few weeks I started wondering whether
we were actually having a relationship. In Mexico
when you fancy a boy, you first date each other
for a couple of weeks. If there is a click, there will
have to be a formal moment at some point: the
boy asks whether you want to be his girl-friend.
When I was dating Michiel, I was also waiting for
that moment. However, the moment never came.
So then I just asked him myself at some point.”
Michiel: “That was a bit odd.” Laughing: “In the
Netherlands we stopped asking that formal
question after primary school, but things in
Mexico are apparently different.”
Mariana and Michiel have now been going steady
for six months. Mariana: “At first I had to get
used to this. I was used to being together a great
deal from the very first day of a relationship.
Here you say ‘see you soon’ and then you do not
know exactly whether you will see each other
again tomorrow, next week or only in two weeks’
time. That was quite peculiar, but also agreeable
at the same time. You both have a lot of time to
do your own things then.”
Meanwhile they see each other almost every day

and go to each other’s parties. Michiel: “One of
the first times I went along to a party of hers, I
was the only Dutch guy among international
students. It is odd that those two worlds are so
separate. Dutch and international students
follow the same studies, but outside their studies
they get involved with each other very little. It is
an entirely different world that you don’t know
anything about.”
In exactly one day Mariana is leaving for Mexico
for a week. She has to pace herself, as she has
sprained her ankle. “At such moments Michiel is
really a big help. I am very grateful for that. We
had to go and see a doctor, to hospital, back to the
doctor and then to the pharmacy. How should I
have done all of that on my own?”
Michiel is not joining her to Mexico this time yet,
but for Christmas they will probably go together.
He has already spoken to her parents and sisters
via Skype and Mariana has also met Michiel’s
family. They are not really thinking about the
future yet. Michiel: “Neither of us is attached
strongly to any specific city or any specific
country, so I am sure that that will not be a
problem at all.” (HB)
Photos: Bram Saeys

one, they ride in carriages and
generate electricity themselves.
When taken?
During a holiday in the United
States in Lancaster County,
Pennsylvania.
What do we see?
You see a girl from the Amish
community in a carriage. The
people from this community
still live like they used to in the
18th and 19th centuries. For

Why taken?
It is an unusual picture to see
such a carriage moving among
the cars. In addition, this picture
really shows that you also just
need a bit of luck to make a good
photo: if the girl had not looked
around, the photo would not
have been so pretty by a long
chalk. (HB)
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Mixed reactions higher education
to fall Cabinet
If anything, higher education
sees opportunities after the
fall of the Cabinet about the
issue of Uruzgan. There is criticism as well: a powerless
Cabinet is far from convenient,
considering that so many major
decisions about higher education must be taken.
The HBO Council (Association
of Dutch Polytechnics and
Colleges) is not sorry about the
fall of the Cabinet. “We prefer a
government that is in firm
control to one in which parties do
not trust each other”, a spokesperson reacts. The HBO Council
hopes that new elections can be
held as soon as possible in order
“energetically to continue its
efforts for the knowledge society”
which the Council envisages.
The universities are unhappy
about the premature demise of
Balkenende-IV. “Politics will be
in a stalemate position for six
months now, when they should
move ahead full throttle towards
the economy of the future”, says
VSNU (Association of Universities in the Netherlands)
chairman
Sijbolt
Noorda.
Investments in education and
research are indispensable for
this. Noorda is of opinion that

this does not admit any standstill.
Student union LSVb says in a
first reaction that it resents this
situation, given the energy it has
put into talks with the Veerman
Committee, which would offer
advice on the higher education
system. “The question is what
will happen to the outcome of
those talks.”
Chairman Gerard Oosterwijk
also sees opportunities, though.
“It will be election time now, so
we have every opportunity of

lobbying to promote our
interests.”
The SOS Committee which organized an action week earlier
this month against the abolition
of the basic grant, says on its
Facebook-pagina that the fall of
the Cabinet provides opportunities for the student movement
in particular. “We are a big group,
so we can really make people
listen to what we have to say.”
(HOP)/

.

Chinese branch Neso to be closed

Before long, Chinese students who want to study in the Netherlands
will not be able anymore to turn to the representative body of Dutch
higher education in Beijing. The Nuffic Netherlands Education
Support Office (Neso) will close its doors as of 1 June. The Nuffic has
offices in ten countries which promote Dutch higher education and
recruit foreign students. In order to gain a foothold in China the
Neso in 2001 had to be lodged with a Chinese education agency,
within which it could work independently. However, the Chinese
partner organization now wishes to get a firmer grip on the activities
conducted by the Neso. For example, the Chinese want to have a say
in which educational institutes the Neso enters into partnerships
with. For Nuffic the Chinese influence is unacceptable, because it is
Dutch tax money that pays for the activities. Nuffic is now investigating whether the Neso can continue its activities in China in
another form. It will first be necessary to examine the Chinese legislation and regulations applicable to the establishment of foreign
companies. Current activities will as of 1 June be continued from
Nuffic’s head office in The Hague. (HOP)
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Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

3TU.School for Technological Design STAN ACKERMANS INSTITUTE

Two-year traineeships
to boost your career:
Post-MSc programmes

Information day
Tuesday 16 March 2010
From 13.00 to 17.00 hrs
Location: Auditorium,
Eindhoven University of Technology
Information and registration:
www.3tu.nl/sai
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“Intelligent mens voelt zich
bezwaard bij illegaal downloaden”
Voor wie het snapt: het is
strafbaar om liedjes, videobeelden en teksten zonder
toestemming van de auteur
aan te bieden, maar het is niet
strafbaar om dit illegale
aanbod te downloaden.
Studium Generale wil deze
patstelling aan de orde
stellen in het debat dat zij
houdt op woensdag 3 maart.
Moet downloaden strafbaar
zijn? De politiek heeft als
standpunt dat zodra de entertainmentindustrie het legale
aanbod heeft verbeterd, het
illegaal downloaden strafbaar
wordt. Dat zal de komende
jaren nog niet zo ver komen.
Tim Kuik, directeur van de
Stichting Brein die piraterij
aanpakt, is van mening dat dit
niet snel genoeg kan gebeuren.
Wouter Rutten, hoofd commu-

nicatie van de brancheorganisatie van de entertainmentindustrie NVPI, zal het naar
verwachting met hem eens
zijn. Hij noemt het idee dat
informatie vrij moet zijn en
cultuur open, een mantra.
“Deze mantra heeft niet tot
enige innovatie geleid en
slechts tot gevolg gehad dat
een klein aantal bedrijven economisch heeft geprofiteerd.”
Een intelligent mens voelt zich
volgens Rutten bezwaard als
hij iets consumeert zonder
ervoor te betalen.
Jan Smits, als hoogleraar
verbonden aan de TU/e en
oprichter van Villa Music
Rights, heeft twijfels bij de
goede bedoelingen van platenmaatschappijen en uitgevers.
Hij spreekt van wurgcontracten.
“Het auteursrecht moet terug
naar de auteur. Zet ‘terug’ maar

tussen aanhalingstekens,
want de rechten liggen daar al.
Artiesten moeten hun eigen
rechten goed regelen. Dat kan
gratis en makkelijk via internet.”
Maar hij geeft toe: “Ik ben jurist
en ik snap weinig van hoe het
auteursrecht nu geregeld is.”
De website heeft hij opgezet
omdat hij aan mensen hun
juridische positie wil verduidelijken.
De vierde gast is Pieter Both,
zanger van Beef en initiator van
Playmeloud.com waarop hij te
downloaden muziek aanbiedt.
Na afloop van het debat deelt
hij cd’s uit met daarop een
mp3-compilatie van de vijftig
beste Nederlandse popartiesten. (NS)/

.

Woensdag 3 maart vanaf 11.45 uur in
de Blauwe Zaal van het Auditorium.
Het OKC (Ongemotiveerd Kunstenaars Collectief) DJ Team.

De winter door met
Artificial Hibernation

Het kwaad van Harry Potter

Knus onder een fleecedekentje, de verwarming een standje
hoger; terwijl veel dieren automatisch in een diepe winterslaap
verzeilen, treft de mens zo zijn eigen maatregelen om deze barre
futloze tijden door te komen. ‘Artificial Hibernation’ -verwijzend
naar de kunstmatige winterslaap waarin NASA ruimtevaarders
poogt te krijgen- helpt een handje met een knusse expositie bij
Kelderman en Van Noort in Eindhoven.

Filosofie kom je overal tegen,
zelfs in populaire films en
boeken zoals de serie rond
tovenaarsleerling Harry Potter.
Publicist Harm Schoonekamp
wijdt daarom een SG-lezing
aan de ethische dilemma’s
waaraan Harry en zijn vrienden
Ron en Hermelien worden
blootgesteld in hun strijd
tegen Heer Voldemort.
Aan de hand van filmfragmenten
confronteert de publicist zijn
publiek met vragen die de
gemoederen al sinds mensenheugenis bezighouden. Wat
is rechtvaardigheid? Is er een
verschil tussen goed en kwaad
en hoe kunnen we dat weten?
Schoonekamp kwam op het idee
toen hij voor Filosofie Magazine
twee Noorse filosofen interviewde, Jørgen Gaare en Øystein
Sjaastad, die een boek hebben
geschreven over Harry Potter
en filosofie. In het boek laten
ze zien dat je ingewikkelde
filosofische vragen kunt uitleggen

aan de hand van (jeugd)literatuur.
In de lezing behandelt Schoonekamp onder meer het moment
dat de nieuwe leerlingen van de
toverschool Zweinstein worden
ingedeeld in één van de vier
afdelingen, die elk staan voor
bepaalde waarden: Griffindoer
(Harry’s huis) staat voor moed
en rechtvaardigheid, Zwadderich
(met daarin veel duistere tovenaars) voor ambitie en sluwheid,
Ravenklauw voor wijsheid en
Huffelpuf voor vlijt. De indeling
wordt gemaakt door een
sprekende hoed, die als Harry
aan de beurt is (zie foto), zegt
dat hij het vast goed zou doen
in het ambitieuze Zwadderich.
Wanneer Harry aangeeft dat
hij een voorkeur heeft voor
Griffindoer, legt de hoed zich bij
zijn keuze neer. Schoonekamp
ziet in dit fragment een illustratie
van Sartres idee dat de mens veroordeeld is door vrijheid. “Het
is niet zo dat wie we zijn onze
daden bepaalt, maar onze daden
bepalen wie we zijn.”

Ook de aard van het kwaad van
Heer Voldemort roept filosofische vragen op. Volgens Plato
was het kwaad niet meer dan
de afwezigheid van het goede,
terwijl in de Joods-christelijke
traditie de mens zijn best moet
doen om niet voor de verlokkingen van het kwaad te
zwichten. Maar wat is het kwaad
überhaupt? Nietzsche vond dat
de mens zijn eigen moraal moet
scheppen, voorbij de conventionele moraal, om tot een
Übermensch uit te groeien.
Ook Voldemort creëert zijn
eigen moraal. Schoonekamp:
“Toch zou Nietszche hem geen
goede Übermensch vinden;
daarvoor heeft hij te veel menselijke zwakheden, zoals een
ziekelijke machtshonger.” (TJ)/

.

‘Harry Potter en de school der wijzen’,
door Harm Schoonekamp. In De Zwarte
Doos, maandag 1 maart vanaf 19.30 uur.

Het duo Willem Claassen en Annemieke Swinkels, Marleen
Hartjes, Marc van de Sande, Martijn Sanders, Roderick Laperdrix,
Danny Scholtze en Jasper van Es zijn de kunstenaars die in het
kader van Artificial Hibernation nieuw werk laten zien. Twee
andere kunstenaars leverden hun bijdrage door de kelder en bar
van Kelderman en Van Noort opnieuw aan te kleden. De ruimte
liep afgelopen december de nodige schade op door een kapotgevroren waterleiding, waardoor het toen al geplande evenement
niet kon doorgaan.
Artificial Hibernation is het eerste deel van een samenwerking
tussen cultureel podium WEI, expositie- en projectruimte
Kelderman en Van Noort, Groener Gras (organisator van alternatieve feesten) en de Eindhovense Sarie Hermens, eveneens
organisator van feesten en lid van het vrouwelijke dj-collectief
Screaming Mimi’s. Halverwege het jaar hopen de vier initiatiefnemers een vergelijkbaar project op te zetten, dan met de zomer
als uitgangspunt.
Het evenement wordt morgenavond, vrijdag 26 februari, om
22.00 uur geopend door dj’s van Groener Gras, Cursed-P, Reyayo
Bakkiebak en Eddy Acapulco, Screaming Mimi’s en het OKC
(Ongemotiveerd Kunstenaars Collectief ) DJ Team. De expositie
is verder te zien op 27 en 28 februari en 6 en 7 maart, steeds van
13.00 tot 18.00 uur. Op laatstgenoemde zondag is er tevens een
borrel met warme drankjes, kruiken en een brakontbijt op bed.
Singer-songwriter Ernest van Aaken speelt die dag de blues,
MC Noshame brengt ‘hungover love songs’. (MvdV)/

.

Zie keldermanenvannoort.nl, groenergras.nl en wei.nu voor meer informatie.
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OV-chipkaart opladen
vóór 16 maart
Studenten doen steeds
minder moeite om hun
OV-chipkaart op te laden.
Daarom stelt het ministerie van OCW een deadline: 16 maart moeten ze
hun ‘reisrecht’ bevestigd
hebben.
Vanaf die dag kunnen studenten alleen nog maar
met een geactiveerde kaart
reizen.
Volgens
0udonderwijsminister Ronald
Plasterk, die vorige week
nog in functie was toen hij
de brief naar de Tweede
Kamer stuurde, hebben
studenten genoeg tijd
gehad om hun kaart op te
laden. Studenten die dat
nog niet gedaan hebben,
waren gewoon te laks en
hebben “blijkbaar meer
aanmoediging nodig om
naar een ophaalapparaat te
gaan”.

Technische
problemen
hinderden studenten bij
het opladen van de OVchipkaart. Zo viel het
systeem soms uit als te veel
studenten tegelijk hun
kaart wilden activeren.
Intussen heeft tachtig
procent van alle studenten
de kaart geactiveerd.
Eerder moest een loterij
studenten verleiden om de
gang naar het ophaalapparaat te maken. Ze
konden een iPod en een
skivakantie
winnen.
Daarover stelde de VVD
kamervragen.
Konden
vervoerders dat geld niet
beter gebruiken om de
problemen
met
het
opladen te verhelpen?
Daar zal de opvolger van
Plasterk antwoord op
moeten geven. (HOP)/

.

Eerste indrukken op Bedrijvendag
Judith Kruijdenberg staat wat verloren te wachten in de
ruimte waar de loopbrug van het Hoofdgebouw vroeger
aansloot op de W hal. De communicatie- en imagoadviseur
is ingehuurd om tijdens de Bedrijvendag op dinsdag
23 februari kledingadvies te geven aan de studenten die
binnen afzienbare tijd zullen gaan solliciteren. Van de
twaalfhonderd bezoekers komen er af en toe enkelen naar
haar toe. “Het is niet handig dat studenten vrijblijvend
kunnen inlopen; in workshops zou ik ze meer kunnen leren.
Ik merk namelijk dat ze zich toch wat afwachtend opstellen
en niet met gerichte vragen komen. Ik wil ook vertellen
over het belang van de eerste indruk.”
Deze 29ste Bedrijvendag is bedoeld voor het eerste
contact tussen student en bedrijf. Thales uit Hengelo is
één van de 101 bedrijven die studenten proberen te werven.
Thales produceert radarsystemen en zoekt softwareingenieurs. Van de honderd tot honderdvijftig studenten
die het bedrijf te woord staat, verwacht Thales dat tien
procent terugkom t met een serieus verzoek om een stage,
afstudeerproject of baan.
Bij de ingangen worden met scanapparaten van elke
bezoeker het studiejaar en de faculteit geregistreerd.
De organisatie, bestaande uit leden van de verschillende
studieverenigingen, heeft twaalfhonderd goodie bags
neergezet. Tijdens het middaguur zijn die trouwens
grotendeels al opgehaald. (NS)
Foto: Bart van Overbeeke

Meer moeite met
studieboek door internet

Trappelen bij de trappen
Guido Bakker uit Leiden
kwam, zag en overwon. In
vijftig seconden besteeg hij
dinsdag 23 februari de
veertien verdiepingen van
het Hoofdgebouw van de
TU/e - en werd eerste bij de
heren die deelnamen aan de
Trappenloop van Asterix.
“Hij had een aankondiging
van het evenement zien
s t a a n o p e e n s t u d e nt e n a t l e tieksite en was dezelfde dag
toevallig toch hier in de
regio”, weet Sjors Schelle kens van de organiserende
studentenatletiekvereni ging.
De medaille voor de snelste
vrouw bleef wel in ‘eigen
huis’: Bouwkundestudente
Ellen Duijvestijn wist in één
minuut en acht seconden
boven te komen.
Schellekens vergelijkt de
Trappenloop met een sprint
van vierhonderd meter. “Je

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.

Even oefenen: zeg een
paar keer achter elkaar
de hardste stemloze g die
je maken kunt (dat moet
voor mensen boven de
rivieren geen probleem
zijn), gevolgd door de ‘sj’
van ‘sjabbat’ (waarbij de

ontkomt niet
aan een ont zettende ver zuring. Toen ik
de finish zag,
kon ik mijn
benen bijna
niet meer op tillen.” Hij
eindigde zelf
op de zevende
plaats in de
individuele
race. Met zijn
estafetteteam
heeft hij wél
g e wo n n e n . “ E r
waren veel
meer deel nemers dan
vorig jaar door de nieuwe
opzet; voorrondes van twee
personen tegen elkaar be slisten wie er naar de
eindronde ging. De estafette
was ook een succes; er
deden tien teams mee.”

Limburgers weer in het
voordeel zijn). Ch ch.
Chhh. Sj. Plak er een paar
medeklinkers tussen en
je spreekt Hebreeuws.
‘Achsjav jesj sjemesj’:
op dit moment schijnt
de zon.
In de vier maanden die ik
verblijf in Haifa, de derde
stad van Israël, heb ik
helaas te weinig tijd om
een intensieve taalcursus
te volgen. Ik zal het dus
bij mijn taalgidsje en
Duitse lesboek moeten
houden, dat met strenge
oefeningen als ‘Antworte!’
en ‘Setze in die Vergangenheit!’ een tikkeltje militaristisch aandoet.
Gelukkig spreekt vrijwel
iedereen in het land Engels
(het blijft een immigrantenland); zeker op mijn
stageplek aan de informaticafaculteit van het

Studenten van nu
kunnen zich minder
goed concentreren op
informatie uit een
ouderwets boek. De
boosdoener: veelvuldig
gebruik van internet.
Dat stelt de Britse
onderzoeker David
Nicholas die jarenlang
onderzoek deed naar
internetgedrag.

Was er beneden al een leuke
sfeer omdat iedereen stond
te trappelen om naar boven
te gaan, boven was de
stemming helemáál eufo risch. “ Je hebt het zelf al
gehaald en kunt dan kijken

hoe dood de anderen gaan”,
zegt Schellekens nog
nagenietend. (NS)

Foto: Bart van Overbeeke

De hersenen en denkpatronen van de generatie studenten die is opgegroeid met internet
nemen volgens Nicholas
nieuwe structuren aan.
Ze zijn gewend om veel
heen en weer te klikken
tussen
verschillende
websites en kunnen zich
daardoor minder goed
concentreren op informatie afkomstig uit één

En hoe is het in Haifa ?

Technion Israël Institute
of Technology. Een nogal
prestigieuze naam die
doet denken aan het MIT,
maar naar eigen zeggen
kan het zich daarmee
meten. Ook de geneeskundefaculteit schijnt
tot de beste ter wereld te
behoren, al doet de naam
van het naastgelegen
ziekenhuis, ‘Rambam
Medical Campus’, vermoeden dat men hier
niet bepaald zachtmoedig
te werk gaat - maar dat is
misschien deel van het
succes.
Ik bevind me in het
‘Geometrical Image
Processing Laboratory’
(gip.cs.technion.ac.il),
waar onderzoek wordt
gedaan op het gebied
van vervormbare oppervlakken (‘non-rigid
surfaces’, voor de anglo-

fielen), bijvoorbeeld driedimensionale gezichtsopnames. Met een verbazend eenvoudige
opstelling van een zwartwitcamera en een projector kunnen deze
opnames rechtstreeks
worden gemaakt (zie
foto). Met behulp van wat
wiskunde, bijvoorbeeld
door een metriek direct
op het gezichtsoppervlak
te definiëren, kan de

computer gezichten herkennen, ongeacht de
gelaatsuitdrukking.
Geen gedoe meer dus
met strenge pasfotovoorschriften en wellicht een
methode om het tegenwoordig met chip uitgeruste paspoort extra
veilig te maken.
Want veiligheid, dat is
vanzelfsprekend een
belangrijk onderwerp in
dit door vijanden om-

bron, zoals een studieboek.
Volgens de wetenschapper verandert internet
onze manier van denken.
Toekomstige generaties
zullen steeds meer problemen krijgen met
lineaire bezigheden als
het lezen of het schrijven
van een lange tekst. Wel
worden we beter in ‘associatief’ denken.
In de documentaire die
de BBC onlangs uitzond
over Nicholas’ bevindingen zegt een Britse
hoogleraar politicologie
dat hij studenten tegenwoordig harder hoort
klagen als ze een dik boek
moeten lezen dan vijf of
tien
jaar
geleden.
(HOP)/

.

ringde land. Op de eerste
dag ging meteen het luchtalarm af. “Welkomstgroet
van Hezbollah”, grapte
mijn huisgenoot. Het bleek
om een oefening te gaan.
Ook militairen in uitrusting behoren tot het
straatbeeld en mogen
gratis met de bus reizen,
waarbij ik, mocht de situatie zich voordoen, van
mijn taalgidsje best zou
mogen vragen: “Ata jechol
lehaziz et ha-rove,
bevakasja? Toda raba”
(Zou u alstublieft uw
volautomatisch machinegeweer even aan de kant
willen doen? Dank u
zeer). Ik heb het nog maar
niet geprobeerd.
Mark Bruurmijn,
masterstudent Biomedische
Technologie
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Lijsten duwen, trekken en rekken
Op de kieslijsten van de
gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart zijn
ook TU/e’ers te vinden.
Cursor sprak met vier
politiek betrokken studenten over hun plaats
op de lijst en vroeg naar
het belang van hun partij
voor studenten.
Bouwkundestudent Cyriel
Prinsen (GroenLinks Eindhoven, plaats 5) was bij de
vorige verkiezingen ‘lijstrekker’ (met één ‘t’ dus,
oftewel om de lijst langer te
maken), maar heeft nu echt
zin om in de raad te komen.
Als commissielid wonen en
ruimte is hij inmiddels
twee jaar actief. “Ik hoop
dat alle studenten er rekening mee houden dat ze
voor een betere maatschappij moeten kiezen en
niet alleen wat henzelf het
best uitkomt. Veel partijen
presenteren onrealistische
plannen om goed te vallen
bij de kiezer. Trap er niet
in!”
Frans Visscher (ChristenUnie Eindhoven, plaats 6)
stond bij de verkiezingen in
2006 ook al op de lijst. Dit
jaar is hij naar eigen zeggen
fanatieker bezig en profileert hij zich meer. Zijn aandachtspunten zijn studentenbelangen en duur-

zaamheid. Dat laatste sluit
goed aan bij zijn werk aan
de TU/e; Visscher is promovendus bij Scheikundige
Technologie. Hij adviseert
studenten te letten op het
sociale aspect van een politieke partij. “Het is voor
de stad belangrijk dat er
betrokkenheid is bij mensen die niet uit zichzelf naar
de bibliotheek gaan of naar
sportverenigingen.
ChristenUnie wil een leefbare stad maken. Mensen
moeten niet egocentrisch
zijn, maar voor elkaar
opkomen.”
Student Technische Bedrijfskunde Stefan Wouters is
lijsttrekker voor de VVD in
Reusel-De Mierden. Vorig
jaar was hij gedurende vijf
maanden lid van de universiteitsraad voor de PF, sinds
vier jaar is hij VVD-raadslid
in Reusel. Ruim twintig uur
per week besteedt hij aan de
politiek en daar ligt, als het
aan hem ligt, ook zijn
toekomst. Zijn advies aan
studenten: “Let erop of een
partij vindt of de overheid
een geluksmachine is of
niet. De VVD vindt dat iedereen verantwoordelijk is
voor zijn of haar geluk, de
overheid dient alleen daar
bij te springen waar dat
nodig is, zoals bij de zorg
voor minder validen.”

Jouke de Boer, die Bouwkunde studeert, staat voor
het eerst op de verkiezingslijst. De kans dat hij in
Eindhoven een SP-zetel
verovert, is niet groot: hij
staat op de tiende plaats. Hij
bevindt zich dus niet in het
heetst van de strijd, maar
deelt op straat in de regen
wel folders uit. “Studenten
moeten zich verdiepen in
de lokale standpunten van
een partij. Het zijn geen
landelijke verkiezingen, er
doen andere partijen mee
en het gaat over lokale
zaken. Dan kan het zijn dat
de partij waar je landelijk op
zou stemmen, niet de partij
is die in Eindhoven je
voorkeur heeft.”

Van twee kanten

Doet de gemeente genoeg
om van Eindhoven een studentenstad te maken?
Visscher vindt dat er niet
teveel van de gemeente kan
worden verwacht: “Het initiatief moet wel vanuit de
studentenverenigingen
komen.” Prinsen kaatst de
bal terug: “En doen studenten genoeg voor de gemeente? Je kunt een stad
niet opleggen een studentenstad te zijn. Dat moet
van twee kanten komen.”
(NS)/

.

Studenten surfen
vaak onveilig
Studenten zijn laks
met het beveiligen van
hun computer, zowel
thuis als op de universiteit of hogeschool.
Vaak weten ze wel dat
pc-beveiliging beter
kan, maar doen ze er
niets mee. Dat blijkt
uit onderzoek van
SURFnet, dat ictdiensten voor het
hoger onderwijs
levert.
Op tijd een backup
maken doen studenten
zelden, spam gooien ze
weg zonder het te
melden bij de systeembeheerder en regelmatig
stinken ze in mailtjes
waarin hen naar persoonlijke gegevens wordt
gevraagd, het zogenoemde ‘phishing’. Ook
vergeten ze vaak hun
beeldscherm te vergrendelen als ze even
niet achter hun computer zitten.
Onwetendheid is niet
het probleem, laksheid
speelt een grotere rol.

“Waarschijnlijk moet er
eerst iets mis gaan
voordat studenten hun
computerbeveiliging
beter op orde brengen”,
zegt een woordvoerder
van SURFnet. “Als je
scriptie waaraan je
maanden hebt gewerkt
ineens kwijt is, leer je
wel om op tijd backups
te maken.”

Campagne

Medewerkers van universiteiten en hogescholen hebben hun
zaakjes beter op orde
dan studenten. Zij
maken vaker melding
van spam, phishing en
bedreigingen op internet. SURFnet voerde het
onderzoek uit in het
kader van een speciale
campagne om studenten en medewerkers in
het hoger onderwijs te
wijzen op het belang van
computerbeveiliging.
(HOP)/

.

Panel van de week
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 ‘De kater komt
later, grrrrr….’: het beste anti-katermiddel.

BESTE
KEUS

Water
Een goede methode
is veel water drinken
voordat je naar bed gaat,
weet één van de anonie me panelleden te vertel len. Ook het tussendoor
drinken van glazen fris of
water doet wonderen. Een
methode om het ook
daadwerkelijk uit te
voeren: leg een flesje
met bevroren water voor
het stappen op je hoofd kussen. Als je dan
dronken neerploft in je
bedje (al dan niet alleen)
is het echt heel a-relaxed
slapen met zo’n koud
geval onder je hoofd, dus
dan drink je het maar op.
Gevolg: je hebt geen
hoofdpijn en je bent de
volgende ochtend al om
acht uur wakker omdat je
vreselijk nodig moet
plassen. Een klein
probleempje: soms helpt
het water niet, omdat je
verhoudingsgewijs teveel
alcohol naar binnen hebt
gegoten…

Paracetamol

Vette hap

Lekker warm bed

Buitenlucht

Een aspirine (of twee)
met veel water voor het
slapengaan doet blijk baar wonderen. Echter,
aspirine is niet goed voor
je maag en lever in com binatie met alcohol.
Paracetamol is beter,
dit is namelijk minder
belastend voor de maag,
maar nog steeds erg
slecht. Het is dan toch
beter om geen pijnstiller
te nemen, want je lever
heeft het al druk genoeg…
Er bestaan wel antikaterpillen die ervoor zorgen
dat schadelijke stoffen
sneller worden afgevoerd,
vitaminen worden bij gevuld en die energie
geven. Maar er bestaat
nog geen onderzoek
waarin wordt aangetoond
dat deze ook echt werken!

Ook nog een tip van een
panellid: eet op het einde
van je stapavond geen
broodje gyros, want dan
ben je de volgende dag
echt dood (maar het is wel
lekker op dat moment!).
Uit ervaring is echter
gebleken dat een vette
hap wonderen kan doen,
mits je het op de goede
manier eet: begin voor
het drinken met eten en
eet de hele avond door.
Hierdoor wordt je maag inhoud (vet en alcohol)
langzamer verteerd en
in goede proportie afge broken. Een beetje
kookkunst in plaats van
een vette hap van de
snackbar kan ook helpen;
om je vingers bij af te
likken… en de kater
loopt ervan weg.

En als het dan toch niet
is gelukt en je hebt een
kater; rust dan maar uit,
en blijf in bed liggen.
Naar college gaan heeft
geen zin, want je neemt
de informatie toch niet
op. Goed ontbijten en veel
water drinken, daar moet
je je gewoon toe zetten.
Bovendien helpt veel cola
drinken ook om je nog een
beetje energiek te voelen
(nog een tip van ons panel
tegen buikloop: drink
cola en eet zoute chips,
het is bewezen dat het
werkt!).

Een lekkere fietstocht
maken, daar zweert één
van de panelleden bij. Een
frisse neus doet namelijk
iedereen goed! Conclusie:
heeft dat hele eind naar
huis fietsen (lees:
zwalken) toch nog zin!
Mocht het nu lekker weer
zijn, wees op je hoede:
meteen in de felle zon
gaan zitten, maakt het
alleen maar erger. En als
je kater over is, drink dan
minstens twee dagen
geen alcohol om je
lichaam rust te gunnen.

tips:
Grootmoedersdelen wilden we jullie niet
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Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl • Tekst: Anniek den Hamer en Berdien Zwarthoed.

Manifest voor de Monarchie
Ja hoor, gaan Wij even
op wintersport, valt het
kabinet. Wij kunnen ze
ook geen moment alleen
laten. En nu mogen Wij,
Hare Majesteit de Koningin,
het zeker weer allemaal
oplossen. “Samen werken,
samen leven”, drukten ze
Ons begin 2007 nog op het
hart, maar ondertussen
start de reconstructie van
de val al op 19 december
van datzelfde jaar. Op een
skateboard mag het er
misschien gemakkelijk uit
zien, de meer dan twee
jaar durende val van
Balkenende vier bewijst
maar weer eens dat ‘vallen’
met recht een werkwoord
genoemd mag worden.
Sterker nog, als ze het
vallen nog een jaartje
langer had volgehouden,
dan had ze haar regeer periode volgemaakt en
had het geen vallen, maar
samenwerken geheten.
En dat samenwerken hard
werken is, dat blijkt dan
weer uit de discussie over
Uruzgan. Onze hulp is
blijkbaar hard nodig, maar
er is met het volk afge sproken dat de Neder landse militairen uiterlijk
eind 2010 weer thuis
zouden zijn. En ‘afspraak
is afspraak’. Dat is demo cratie, toch? Het volk
regeert, afspraak is
afspraak, regels zijn regels,
jip-en-janneke-taal,
referenda en peilingen
ter bevordering van de
meningsuiting van ‘de
gewone man’ (m/v), eigen
problemen eerst, ikke,
ikke, ikke en als er dan
nog wat over is, dan hoeft
de rest misschien niet te
stikken? Ja, samenwerken
is hard werken als je het
volk alle beslissingen laat
nemen. Als Wouter Bos
er niet de aandacht op
gevestigd had, dan was
het volk die afspraak
allang weer vergeten,
als ze zich er überhaupt
al ooit bewust van was
geweest. Slimme electo rale zet, want nu worden
ook het rekeningrijden
en de verhoging van de
aow-leeftijd uitgesteld.
De maatregelen vanwege
de crisis blijven nog wat
langer aan. Het volk mag
zijn stem weer laten horen.
Politici gaan weer beloften
doen en Hare Majesteit de
Koningin mag voorlopig
niet op vakantie.
Potverdeuri.
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop
op en praat met de gebruiker.
Harm Langwerden / 22/ eerstejaars
Technische Bedrijfskunde
“Ik heb net Windows 7 en daarom is
mijn desktop nu nog netjes; normaal is
het een zooitje. En dit plaatje laat genoeg
ruimte eromheen om pictogrammen te
plaatsen, anders is het wel zoeken. Mijn
vorige desktop was een ontploffing van
een kernbom en ik verander regelmatig
van achtergrond. Ik heb deze gekozen
vanwege de minieme kleurencombinatie
en onbewust misschien omdat ik plaatjes
van de aarde altijd wel mooi vind.
Bij nacht altijd mooier,
hoewel deze wel
bewerkt is. Maar
het belangrijkst
hieraan is toch
wel het motto:
simpelheid is
schoonheid.”

dicht- je spermacon centratie. Spermacellen hebben
een andere elektrische weerstand dan de rest van het
sperma en daar maakt de chip handig gebruik van.
Met hun drie à vier micro meter zijn de spermacellen
een stuk kleiner dan de tien à vijftien micrometer dikke
witte bloedcellen. Maar elke cel die langskomt wordt
g e t e l d , w a n t z o w e l e e n h o g e s p e r m a c e l c o n c e n t r a ti e
als een flinke bloedcelconcentratie is een goede
indicatie voor de vruchtbaarheid, aldus Segerink.
Het gaat wel banen kosten in het lab. Maar zeg nou
eerlijk, wie wil de hele dag de kwakjes van een ander
onder de microscoop schuiven en ze aan een nader
onderzoek onderwerpen? (HK)

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.

Pali Galicza, post-master Wiskunde
aan de faculteit Wiskunde &
Informatica

“Ik ben er absoluut niet mee bezig hoe ik
eruit zie. Sterker, nog, ik heb al zeker een
jaar geen nieuwe kleren meer gekocht. Ik
draag wat ik heb en als het lekker zit en
het is warm, dan vind ik het allang best.
Dat deze broek en trui een gewaagde
combinatie vormen, is dan ook puur toeval.
De broek heb ik jaren geleden gekocht in
Boedapest, waar ik vandaan kom. Ik geloof
dat mijn toenmalige vriendin hem voor
me heeft uitgezocht in een tweedehands
winkeltje. Ze vond hem wel grappig.
De baas van het bedrijf in Boedapest waar
ik destijds werkte, was er niet zo van
gecharmeerd. Hij vroeg me of ik mijn
pyjamabroek vergeten was uit te trekken.
Daar heeft hij inderdaad wel wat van weg
ja, vooral door de kleur: babyblauw.
Ik mocht hem overigens gewoon blijven
dragen, maar ik kreeg wel zo nu en dan een
zogenaamd grappige opmerking naar mijn
hoofd. In Nederland ook trouwens. Mensen
kijken er soms net iets te lang naar, of ze
vragen of ik net uit bed kom. De trui heb
ik ook al jaren. Gewoon een nette trui met
ruiten eigenlijk, maar ik begrijp dat de
combinatie met de broek mij ineens tot
een opvallende verschijning maakt.
Leuk toch? Meestal val ik namelijk
helemaal niet zo op.” (RS)

Sperm-on-a-chip, zo zou je de nieuwe
methode om thuis de kwaliteit van je
sperma te meten ook mogen betitelen.
Voor mannen die twijfel hebben over de
potentiële slagkracht van hun zaad, dé
manier om te weten te komen hoe de vlag
ervoor staat. En dat is een stuk prettiger dan
het in een potje vergaren van het basismate riaal in een kil ziekenhuiskamertje.
D e T w e n t s e o n d e r z o e k s t e r L o e s S e g e r i n k ga a t
ons verlossen v a n d a t b e s c h a m e n d e g e h a n n e s .
Met behulp van haar lab-on-a-chip technologie
meet je thuis op de bank -wel eerst de gordijnen

