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Vertrouwenscrisis tussen UT en TU/e

“Code of conduct geschonden 
bij overstap wetenschappers”
Het College van Bestuur en de
universiteitsraad van de
Universiteit Twente zijn kwaad
op het bestuur van de TU/e
naar aanleiding van de over-
stap van vier Twentse weten-
schappers naar Eindhoven. De
‘code of conduct’ waaraan de
drie TU-besturen zich gecom-
mitteerd hebben, zou geschon-
den zijn. “Die gedragsregels
hebben we niet voor niets met
elkaar afgesproken”, zegt de
woordvoerder van het CvB van
de Universiteit Twente.

De Twentse U-raad stuurde
vrijdag 5 maart een officieel
schrijven naar het dagelijks
bestuur van de 3TU.Federatie.
Gisteren, 10 maart, zou het
Twentse CvB een brief gestuurd
hebben naar zijn Eindhovense
collega’s. De overstap van de
Twentse hoogleraar Hans
Kuipers samen met drie mensen
van zijn wetenschappelijke staf
naar de TU/e-faculteit Scheikun-
dige Technologie, zou het ver-
trouwen binnen de federatie
ernstig geschaad hebben.

Volgens drs. Paul van Tongeren,
woordvoerder van het CvB van de
UT, is hiermee de ‘code of
conduct’ geschonden. In die code
is onder meer vastgelegd dat 
federatieleden alleen actief onder
elkaars topfunctionarissen
werven na onderling overleg.
“Zo’n overleg heeft nooit plaats
gehad”, zegt Van Tongeren. “We
willen zo snel mogelijk om tafel
met het Eindhovense bestuur,
want die gedragsregels hebben
we niet voor niets met elkaar af-
gesproken. Wat nu is gebeurd,
kan echt niet.” Van Tongeren
verwacht overigens niet dat de
overstap nog ongedaan gemaakt
kan worden. “Onze hoogleraren
zitten hier niet achter tralies, die
hebben daar een vrije keuze in.”

Grote concurrentie
Voorzitter van het dagelijks
bestuur van de 3TU.Federatie is
sinds januari de Delftse college-
voorzitter drs. Dirk Jan van den
Berg. In een eerste reactie laat hij
weten dat de internationale con-
currentie om topwetenschappers
groot is en dat transfers daarom

niet uitzonderlijk zijn. “Maar 
tegelijkertijd is 3TU een bijzon-
der samenwerkingsverband
tussen de technische universi-
teiten in Nederland”, aldus Van
den Berg. “Daarbinnen hebben
we samen afspraken gemaakt
over ons handelen met en ten op-
zichte van elkaar.” Van den Berg
wil de feiten rondom de transfer
zo snel mogelijk op een rijtje
zetten en er op korte termijn over
praten met de voorzitters en
rectoren van de drie TU’s.
Ir. Harry Roumen, secretaris van
de TU/e, verwijst naar dit aan-
staande overleg. “In de aanloop
naar dat gesprek toe, willen we er
nu nog niets over zeggen. Al
verbaast het me wel dat het
Twentse CvB ons ook nog een
brief gaat sturen. Ik heb die nog
niet gezien.” Een precieze datum
voor het overleg is nog niet
bekend, daar moeten de agenda’s
nog voor getrokken worden, zo
vertelt Roumen. Collegevoorzit-
ter ing. Amandus Lundqvist en
rector prof.dr.ir. Hans van Duijn
zijn deze week op dienstreis in
China. (HK)/.

Extra toezicht bij borrels na hausse aan laptopdiefstallen
De studieverenigingen gaan de
komende weken, in samen-
werking met de TU/e-beveili-
ging, extra toezicht houden bij
hun wekelijkse donderdagmid-
dagborrels. De Federatie
Studieverenigingen Eindhoven
verzoekt alle clubs daarnaast
dringend contact op te nemen
met de gebouwbeheerders, om
op niet al te lange termijn
kluisjes bij alle kroegen te
laten plaatsen. Dit alles in de
hoop de hausse aan laptopdief-
stallen op de campus een halt
toe te roepen.

Opnieuw tien laptops werden af-
gelopen week op het TU/e-terrein
gestolen, alle op donderdag-
middag wanneer de studievereni-
gingen hun borrelruimtes open-
zetten. Het totaal aantal gejatte
laptops sinds de jaarwisseling
gaat daarmee al hard richting de
dertig - vaak niet eens het aantal
laptopdiefstallen op de campus
in een heel jaar. 
Voor ing. Mirjam Jahnke, hoofd
van de BedrijfsHulpVerlening,
staat eigenlijk wel vast dat het
steeds om dezelfde dader of
daders gaat: zo blijken de dieven
meestal met een lege laptoptas bij

een borrel aan te komen, om op
een onbewaakt moment een
andere tas mét inhoud weer mee
te nemen. De kans dat het
mensen uit eigen huis zijn, is
volgens Jahnke ‘redelijk
aanwezig’: “Blijkbaar zijn het stu-
dentikoze types, mensen die niet
opvallen in een studentenkroeg.
Maar dat kunnen ook jongeren
van buiten de campus zijn”.
Bij Jesper van Berkel, president
van de FSE, trokken de laatste
weken steeds meer verenigings-
bestuurders aan de bel over het
groeiende aantal diefstallen. Hij
denkt dat kluisjes in of net buiten

de faculteitskroegen de beste op-
lossing zijn. “Bij Thor hebben ze
al langer kluisjes en ik begrijp dat
dat goed werkt.” Kluisjes
verderop in de gang of elders in
het gebouw vormen kennelijk
een te hoge drempel, concludeert
Jahnke: “Vijftig meter is blijkbaar
al te ver. Toch hopen we dat stu-
denten, door ze er nog actiever op
te wijzen, het belang ervan gaan
inzien”.
De FSE gaat verenigingsbesturen
aansporen zo snel mogelijk con-
tact op te nemen met de gebouw-
beheerders over de aanschaf van
nieuwe of het verplaatsen van 

bestaande kluisjes. Over even-
tueel te maken kosten moeten de
studieverenigingen en facul-
teiten samen in conclaaf. Tot die
tijd komt er, vanuit de vereni-
gingen en de TU/e-beveiliging, in
elk geval extra toezicht op de gar-
derobes tijdens de borrels. 
Hoofd beveiliging Jahnke hoopt
met de maatregelen niet alleen
snel het aantal laptopdiefstallen
te zien slinken, “natuurlijk
hopen we ook iemand te kunnen
betrappen. Het is toch een
aanslag op onze beveiliging, dat
is behoorlijk frustrerend”.
(MvdV)/.

“Beautiful but disturbing”

VViijjffttiigg  ffoottoo’’ss  vvaann  ttwwaaaallff  vveerrsscchhiilllleenn--
ddee  ffoottooggrraaffeenn  mmeett  aallss  oonnddeerrwweerrpp
hheett  eeffffeecctt  vvaann  iinndduussttrriiaalliisseerriinngg  oopp
ddee  aaaarrddee,,  ddaatt  iiss  ddee  eexxppoossiittiiee
‘‘EEaarrtthh’’  vvaann  ddee  ffoottoowweeddssttrriijjdd  PPrriixx
PPiicctteett..  WWooeennssddaaggmmiiddddaagg  iiss  ddee  
eexxppoossiittiiee  ooffffiicciieeeell  ggeeooppeenndd..  
CCvvBB--lliidd  mmrr..  JJoo  vvaann  HHaamm  nnooeemmddee  ddee
ffoottoo’’ss  iinn  zziijjnn  ooppeenniinnggssssppeeeecchh
““bbeeaauuttiiffuull  bbuutt  ddiissttuurrbbiinngg””..
BBiijj  ddee  ffoottoo  vvaann  eeeenn  eennoorrmm  ddiieeppee
sstteeeennggrrooeevvee  ssttaaaatt  ddee  IIrraaaannssee  IImmaann
MMoossssaavvaatt  ((pprroommoovveenndduuss  EElleeccttrriiccaall
EEnnggiinneeeerriinngg))..  ““IItt’’ss  aallaarrmmiinngg  hhooww
ppeeooppllee  aarree  iinntteerrffeerriinngg  wwiitthh  tthhee
eeaarrtthh..  TThheerree’’ss  nnoott  mmuucchh  lleefftt  ooff
hhooww  iitt  sshhoouulldd  bbee..””  DDee  IInnddiiaassee  SSuujjiitt

PPrraassaannnnaa  KKuummaarr  hheeeefftt  iinn  IInnddiiaa  aall
vveeeell  vvoooorrbbeeeellddeenn  vvaann  iinndduussttrriiaallii--
sseerriinngg  ggeezziieenn..  ““BBuutt  II  ccaannnnoott  ggeett
uusseedd  ttoo  iitt..””  HHiijj  vveerrbbaaaasstt  zziicchh  eerr
ooookk  oovveerr  ddaatt  ddeerrggeelliijjkkee  ffoottoo’’ss
nnooooiitt  iinn  hheett  nniieeuuwwss  ttee  zziieenn  zziijjnn..
DDaaaarr  sslluuiitt  TThhoommaass  vvaann  KKeemmppeenn
((mmaasstteerrssttuuddeenntt  BBiioommeeddiisscchhee
TTeecchhnnoollooggiiee))  zziicchh  bbiijj  aaaann..  ““JJee  wweeeett
ddaatt  hheett  ggeebbeeuurrtt  eenn  hhooee  sslleecchhtt  hheett
iiss,,  mmaaaarr  nnuu  zziiee  jjee  hheett  ppaass  eecchhtt..””
DDee  eexxppoossiittiiee  iiss  ttee  zziieenn  ttoott  eenn  mmeett
1188  aapprriill  iinn  ddee  hhaall  vvaann  hheett  HHooooffdd--
ggeebboouuww..  ((SSKK))

FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

De opleiding Bouwkunde is
populair onder studenten. De
lage opkomst voor een brain-
stormsessie over de toekomst
van de faculteit wekte daarom
verwondering.  Gezien de pro-
blemen waarmee de faculteit
kampt, was meer animo voor de
bijeenkomst verwacht.

Ruim twintig studenten en
medewerkers kwamen woens-
dagmiddag 10 maart in de
Trappenzaal van Vertigo opdagen
om deel te nemen aan de
brainstorm Onderwijs 2.0. 

De bijeenkomst was opgezet
door studievereniging CHEOPS.
In kleine groepjes werd eerst
gewerkt aan thema’s zoals profi-
lering Bouwkunde, curriculum,
financiële middelen, mentaliteit,
efficiëntie en faciliteiten. Dat
leverde een bonte stoet aan
ideeën op. Van supermarkt tot
het wij-gevoel. Er bleken genoeg
creatieve oplossingen om de af-
kalvende middelen en financiën
van de faculteit te verhelpen.
Maar daar stonden ook voor-
waarden tegenover. De faculteit
zou meer wetenschappelijk bezig

moeten zijn, er hoort een menta-
liteitsverandering plaats te
vinden en de faciliteiten zouden
beter benut moeten worden.
De uitkomsten van de bij-
eenkomst worden binnenkort
aangeboden aan het faculteits-
bestuur van Bouwkunde. /.

Foto: Bart van Overbeeke

Lage opkomst brainstormsessie Bouwkunde
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Smits denkt dat werkgevers in
1988 aan hem konden zien dat
hij nog niet wist wat hij wilde,
vertelt hij grijnzend. Na zijn
afstuderen bij Technische
Natuurkunde had hij niet direct
een baan en ging als vanzelf-
sprekend promoveren bij het
Instituut voor perceptieonder-
zoek. Daarna deed hij postdoc-
onderzoek aan waarneming 
van spraakklanken aan het

University College in London en
vervolgens kwam hij terecht op
het Max Planck Instituut in
Nijmegen. Het is een logische
loopbaan voor een man met
glansrijke punten op zijn vwo-
diploma. “Keuzevrijheid is een
illusie”, weet hij nu. “Je kiest 
wat je kunt doen. Toen ik van de
middelbare school kwam, vroeg
ik me niet af wat mij vervulling
zou geven. Daar was ik te jong
voor.” Smits bedoelt dat hij
vanzelf in zijn wetenschappelijke
carrière rolde. Na een aantal
jaren op het Max Planck begon
het onbehagen. “Ik kreeg steeds
meer twijfel. Iets in mij kreeg
geen ruimte. Mijn creativiteit
zocht een uitweg.”
Toen hun jongste zoon Daan
naar de basisschool ging, besprak
hij met zijn vrouw Tilde Bekker
(universitair docent bij
Industrial Design) of hij zijn
baan kon opzeggen. Het was 
financieel mogelijk omdat ze 
genoegen nemen met een 
bescheiden huis met eenvoudige

inrichting. “Om geld te verdienen
met schrijven moet je eerst jaren
investeren.” Wanneer hij rekent
met de opbrengst van zijn
debuut, de verhalenbundel
‘Honderd procent mens’, schiet
hij in de lach. “Ik kreeg van de
uitgever een voorschot. In een
standaardcontract, wat ik had,
krijgt de schrijver tien procent
van de verkoopprijs van ieder
verkocht boek. Er zijn vierhonderd
boeken verkocht voor 16,50. Mijn
voorschot was groter. Eigenlijk
heb ik een dubbeltje per uur
verdiend.” Maar Smits kreeg ook
goede recensies. En voor zijn
tweede boek kreeg hij van het
Fonds voor de Letteren een 
stimuleringsbeurs. Hij heeft
‘bijbanen’: hij werkt als docent 
bij het CKE, geeft een cursus
rapportschrijven bij Industrial
Design en hij heeft een tekst-
bureau. Maar dan nog: “Zonder
partner met een goede baan 
zou het niet lukken.”
Sinds februari ligt ‘De tovenaar
van Petersburg’ in de winkel.

Het is een roman over een bioloog
die begin twintigste eeuw een
mammoetskelet gaat ophalen uit
Siberië, samen met zijn zoon.
Het zijn twee tegenpolen, de 
professor met zijn puur weten-
schappelijke benadering van
alles wat hij tegenkomt en de
adolescent die juist geïnteres-
seerd is in spirituele verklarin-
gen. Smits heeft zich helemaal
ingeleefd in die twee, heeft zelf
ook trekjes van beide karakters.
“Wat ik altijd heb gevoeld, is dat
je met een goed werkend logisch
brein geneigd bent daarmee je
angstgevoelens te controleren.
Emoties kunnen je heel sterk
van slag brengen, je kunt je
proberen te wapenen met de 
logische geest. Dat is dus wat 
ik in de hoofdpersoon in het
extreme heb neergezet. Otto
Herz is niet iemand die niets
voelt, hij kan alleen heel goed
het deksel erop houden, als 
een soort bescherming.”
Een belangrijk thema in het
boek is het afwijzen van hulp.

“Het komt heel veel voor dat
mensen met emotionele pro-
blemen zich niet laten helpen. 
Het is heel moeilijk om hen te
helpen. Mijn hoofdpersoon laat
zich niet helpen. En zo ken ik
ook mensen in mijn omgeving.”
Hij schreef het boek aan de tafel
in de woonkamer, de gordijnen
dicht, met pen in Italiaanse
schriften. Regelmatig is hij bang
geweest dat het die dag niet zou
lukken. ‘The terror of the empty
page’ kwam dan heel dichtbij.
Wat ook tegenviel, was dat
schrijven zo uitputtend blijkt 
te zijn. “Tegen lunchtijd ben ik
echt moe.” Hardlopen helpt dan. 
Spijt van zijn carrièreswitch
heeft Smits helemaal niet. “Het
leukste aan schrijven is dat je
jezelf kunt verbazen. Spontaan
komen zinnen en ideeën op. 
Ik ben een sterk naar binnen
gericht persoon met een heel 
levendige fantasie. Nu ik daar
dagelijks ruimte aan kan geven,
voel ik me goed. Ik voel dat ik
doe wat de bedoeling is.”/.

Interview: Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke

Tijdens haar praatje op zijn 
afscheidsreceptie gromde 

ze nog een beetje. Roel Smits’
baas kon maar niet begrijpen
dat iemand die het voorrecht

heeft bij het Max Planck
Instituut te werken, dit

opgeeft om auteur te worden.
Maar TU/e-alumnus Smits
was vastbesloten, hij wilde

zijn geld gaan verdienen 
met het schrijven van fictie. 
Nu, zeven jaar later, ligt zijn

tweede boek in de winkel.

“Ik schreef voor een dubbeltje per uur”

Roel Smits

In het ontmoetingscentrum van de 
personeelsvereniging treffen we Anja 
de Valk. Een enthousiaste plannen-
maakster die deze donderdagmiddag
in de rol van pv-bestuurslid de nieuwe
TU/e-medewerkers gaat verwelkomen.

Voor de lunch tijdens de introductiedag
van nieuwe medewerkers staan de
broodjes al klaar en is de tafel al gedekt.
Anja de Valk eet nog snel een appel.
Dadelijk gaat zij vertellen over de leuke

kanten van de pv. En dat je voor slechts 
anderhalve euro per maand al lid bent, en
dat er tweemaal per jaar een activiteiten-
kalender uitkomt. Dat er veel goede plannen
zijn om ook voor kort-verbanders (aio’s,
postdoc’s en dergelijke) leuke bezigheden
te organiseren. “Voor de werknemers die
nog moeten kennismaken met Nederland
wil de pv ook speciale dingen doen.
Misschien een excursie naar Neeltje Jans
of iets tijdens Moederdag omdat die moeders
immers in het buitenland wonen. We willen
ook vragen wat hun nationale feestdagen
zijn en kijken of we daar iets mee kunnen.”
Anja, die als secretaresse bij EE werkt,
loopt over van plannen. Wat haar betreft
komt er in deze tekst ook een beetje 
aandacht voor Speelkr8. “Dat is een
vrijwilligersorganisatie die gebruikt
speelgoed inzamelt en daarmee voor
‘minder bedeelde’ gezinnen een leuke
Sinterklaasavond mogelijk maakt. 
We plannen de inleverweekenden na de
herfstvakantie waarin mensen hun zolders
opruimen. Wij maken alles schoon en 

repareren het speelgoed en in de uitgifte-
week kunnen mensen op uitnodiging
spullen voor hun kinderen komen uit-
zoeken.” Anja is er erg tevreden over: 
“Het doet zo goed om mensen blij te
maken!”(NS)
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Ach en Wee

TU/e-student roept op tot actie
Student Technische
Innovatiewetenschappen Rick
Wolbertus vindt het niet toe-
laatbaar dat de basisbeurs een
lening wordt, zoals het vorige
kabinet wilde. Hij wil daarom
alle TU/e-studenten oproepen
om mee te gaan naar de demon-
stratie die Comité SOS op 25
maart houdt in Den Haag. Ook
aan de TU/e gaat hij actie-
voeren en wel op 22 maart.

In Cursor 19 sprak Wolbertus
zich uit over zijn ongenoegen dat
er in Eindhoven weinig tot niets
te merken was van acties tegen de

afschaffing van de basisbeurs.
“Ik ben bereid tot actie, wie doet
er met mij mee?”, schreef hij in
zijn opiniërende brief in de
rubriek ‘En ik vind’. Het leverde
bruikbare reacties op en samen
met SP-lid en Bouwkunde-
student Jouke de Boer heeft
Wolbertus zich aangesloten bij
het landelijke Comité SOS. Dat is
een samenwerkingsverband van
studentenclubs dat zich inzet
tegen bezuinigingen in het hoger
onderwijs.

Op maandag 22 maart zullen De
Boer en Wolbertus met mede-

werking van studentenpartij PF
op het Limbopad aandacht
vragen voor de demonstratie in
Den Haag. Mogelijk gaan zij hulp
in natura uitdelen aan arme stu-
denten. “Wanneer de basisbeurs
terugbetaald moet worden, is het
voorstelbaar dat studeren alleen
nog voor kinderen met rijke
ouders haalbaar is. Dan zijn
voedselpakketten misschien wel
nodig”, zegt Wolbertus. Hij kan
nog hulp gebruiken voor die dag
en roept TU/e-studenten op zich
bij hem te melden. Dat kan via
r.wolbertus@student.tue.nl
(NS)/.

TU/e houdt vast aan invoering 
harde knip in 2012
De Tweede Kamer heeft het
wetsvoorstel ‘Ruim baan voor
talent’ vorige week contro-
versieel verklaard. Daarmee
lijkt ook de wettelijk verplichte
invoering van de harde knip,
waar studenten voor het eerst
mee te maken zouden krijgen
in het collegejaar 2012-2013, te
zijn uitgesteld. De TU/e is
echter nog steeds van plan de
maatregel per september 2012
in te voeren.

Het controversieel verklaren van
wetsvoorstellen gebeurt na de val
van een kabinet, omdat na de
nieuwe verkiezingen de politieke
verhoudingen zo veranderd
kunnen zijn, dat er anders 
besloten wordt over gevoelige 
onderwerpen. Ook de invoering
van de harde knip, waarbij 
studenten pas met de master
mogen beginnen na het behalen
van de bachelor, is controversieel
verklaard. Daarmee lijkt de 
invoering voorlopig uitgesteld. 
TU/e-beleidsmedewerker mr.drs.
Ben Donders zegt echter dat de

TU/e nog steeds verwacht dat de
harde knip in september 2012
wettelijke verplicht wordt. “In
wezen is de harde knip an sich
niet controversieel verklaard,
maar wel het wetsvoorstel waar
het een onderdeel van was”, zegt
Donders. De TU/e is dan ook nog
steeds van plan de harde knip per
september 2012 in te voeren.
Universiteiten mogen de rege-
ling ook op eigen initiatief in-
voeren. In Leiden, Utrecht, Delft
en Amsterdam (UvA) is dat al het
geval. 

Brief CvB
Begin deze week heeft het
College van Bestuur alle eerste-
jaars, die als eerste cohort in 
september 2012 met de
maatregel te maken krijgt, een
brief gestuurd. Daarin staat uit-
gelegd wat de regeling inhoudt
en dat er een projectgroep bezig
is om de gevolgen ervan te inven-
tariseren. Deze projectgroep
onder leiding van dr.ir. Faas
Moonen, opleidingsdirecteur bij
Bouwkunde, brengt begin juni

een advies uit, dat dan binnen
diverse gremia besproken zal
worden. Begin juli wordt het 
besproken met de universiteits-
raad en begin oktober wil het CvB
de regeling officieel vaststellen.
In de brief wordt studenten dan
ook geadviseerd om in hun
toekomstige studieplanning 
re0kening te houden met de 
invoering in 2012. 
Een van de mogelijkheden om
studievertraging te ondervangen,
die door de harde knip kan op-
treden, is het invoeren van meer
instroommomenten in de mas-
teropleidingen. Op dat vlak
scoort de TU/e op dit moment al
heel goed. Al voor 71 procent van
de aangeboden masteroplei-
dingen bestaan extra inschrijf-
momenten. Alleen Leiden (met
97 procent) en Delft (met 87
procent) scoren beter en daar is
de harde knip al van kracht.
(HK)/.

Informaticus Jos Baeten stapt over 

naar Werktuigbouwkunde
Prof.dr. Jos Baeten, vice-
decaan van de faculteit
Wiskunde & Informatica,
neemt komende maand bij
Werktuigbouwkunde de
leerstoel Systems Engineering
over van prof.dr.ir. Koos Rooda,
die met emeritaat gaat. 

In het verleden ontwikkelden de
twee hoogleraren samen het for-
malisme Chi. Koos Rooda 
betitelde Chi al eens als een
prachtig wiskundig bouwwerk.
Chi is uitermate geschikt voor het
modelleren, simuleren en veri-
fiëren van hybride systemen.
Begin april neemt Baeten, die op
dit moment vice-decaan is van de
faculteit Wiskunde &
Informatica, de leerstoel van
Rooda over. 
Baeten ziet het als een stap die
hem nieuw elan gaat geven. “Ik
zit al negentien jaar aan deze fa-
culteit en was wel toe aan een
nieuwe uitdaging. Bij de leerstoel
van Rooda, Systems Enginee-
ring, gaat de meeste aandacht uit
naar het schrijven van de bestu-
ringssoftware. Het is dus niet
vreemd dat een informaticus die

leerstoel overneemt. Wat werk-
tuigbouwkunde in breedte
precies inhoudt, moet ik me
echter nog wel eigen maken.”
Binnen zijn faculteit is verrast 
gereageerd op de overstap.
Baeten: “Maar ik ben zeker niet
de eerste die deze faculteit inruilt
voor een andere. Collega’s zijn
me al voorgegaan naar onder
meer Biomedische Technologie
en Industrial Design. Methoden

en technieken die we hier ont-
wikkelen, worden namelijk
steeds meer toegepast binnen
andere vakgebieden. De
komende maanden blijf ik één
dag in de week actief bij
Wiskunde & Informatica, om in
die tijd mijn werkzaamheden en
taken over te dragen.” (HK)/.

Tv-uitzending elektrische
auto roept discussie op
Actualiteitenrubriek Netwerk
schetste op 5 maart een
somber beeld van de toekomst
van de elektrische auto. De uit-
zending, waarin ook de
Eindhovense automotive-
onderzoeker dr.ir. Theo
Hofman aan het woord komt,
steekt min of meer de draak
met de ambitieuze overheids-
plannen op dit gebied. Hofman
kan zich niet vinden in die ne-
gatieve beeldvorming.

Als het aan het -inmiddels 
demissionaire- kabinet ligt,
rijden er in 2020 op de
Nederlandse wegen tweehon-
derdduizend elektrische auto’s.
Er wordt al gewerkt aan een
netwerk van tienduizend oplaad-
punten. In totaal wordt tientallen
miljoenen aan overheidsgeld ge-
reserveerd om de overgang naar
het elektrische rijden te faci-
literen. Weggegooid geld, zo
beweert de Haarlemse Groen-
Links-politicus -en TU/e-alum-
nus Elektrotechniek- ir. Karel van
Broekhoven in de uitzending.
Volgens hem is er de 
afgelopen decennia nauwelijks
vooruitgang geboekt wat betreft
de accutechnologie voor elektri-
sche auto’s. Wie wil er een auto
die je acht uur moet opladen om
er tweehonderd kilometer mee te
kunnen rijden?
Universitair docent Theo
Hofman, werkzaam bij de facul-
teit Werktuigbouwkunde van de
TU/e, is het niet eens met de 
algemene teneur van het pro-
gramma. De uitzending bevat
een scène waarin Hofman

aangeeft dat het rendement van
elektrische auto’s -als je de hele
energieketen beschouwt- op dit
moment ongeveer gelijk is aan
het rendement van dieselauto’s.
“Het was duidelijk dat de pro-
grammamakers op zoek waren
naar nadelen van elektrisch
vervoer. Ik heb een half uur tot
drie kwartier met ze gesproken
en uit dat overwegend positieve
verhaal hebben ze alleen een kort
fragment uitgezonden.” Hij
vindt de negatieve beeldvorming
dan ook niet terecht. “Het is wel
goed om de discussie te voeren
over hoe je de energie opwekt die
nodig is om elektrische auto’s
aan te drijven, maar de elek-
trische auto is gewoon de meest
efficiënte oplossing om
duurzame energie naar de wielen
te krijgen.” In de discussie over
de prestaties van de elektrische
auto’s worden volgens Hofman
vaak onvergelijkbare grootheden
met elkaar vergeleken. Daarom
wordt aan de TU/e nu ook
gewerkt aan het definiëren van
standaardmetingen. Prof.dr.ir.
Peter Notten, hoogleraar bij
Scheikundige Technologie en
een expert op het gebied van bat-
terijen en accu’s, laat desge-
vraagd weten dat hij het over-
heidsplan haalbaar acht.
Al begin jaren tachtig ont-
wikkelde de TU/e een elektrische
auto -een omgebouwde Volks-
wagen Golf- die honderd kilo-
meter kon afleggen zonder bij te
laden. Er is dus vooruitgang,
maar ongetwijfeld langzamer
dan men destijds had gehoopt.
(TJ)/.

Debat met rector op 12 mei
HHeett  ddeebbaatt  ddaatt  rreeccttoorr  HHaannss  vvaann  DDuuiijjnn  aaaannggaaaatt  mmeett  ssttuuddeenntteenn  nnaaaarr  aaaann--
lleeiiddiinngg  vvaann  ddee  hhaarrddee  kkrriittiieekk  ddiiee  hhiijj  vvoooorr  ddee  jjaaaarrwwiisssseelliinngg  uuiittttee  oopp  oonnddeerr
mmeeeerr  hhuunn  ssttuuddiieeggeeddrraagg,,  iiss  ddeeffiinniittiieeff  vvaassttggeesstteelldd  oopp  wwooeennssddaagg  1122  mmeeii..
CCuurrssoorr  mmeellddddee  eeeerrddeerr  ddaatt  hheett  zzoouu  oopp  2288  aapprriill  zzoouu  zziijjnn,,  mmaaaarr  ddaatt  bblleeeekk  eeeenn
vvoooorrllooppiiggee  ddaattuumm  ttee  zziijjnn..  DDee  pprreecciieezzee  ttiijjdd  eenn  llooccaattiiee  wwoorrddeenn  ttee  zziijjnneerr  ttiijjdd
bbeekkeennddggeemmaaaakktt..  DDee  ssttuuddeenntteennggrrooeeppeerriinnggeenn  PPFF  eenn  GGrrooeepp--éééénn  oorrggaanniissee--
rreenn  hheett  ddeebbaatt  ssaammeenn  mmeett  SSttuuddiiuumm  GGeenneerraallee  eenn  hheett  OOnnddeerrwwiijjss  eenn
SSttuuddeenntteenn  SSeerrvviiccee  CCeennttrruumm..  ((HHKK))

Jos Baeten. Foto: Bart van Overbeeke
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Universiteiten en voet-
balclubs, laten we die
twee organisaties eens
met elkaar vergelijken.
Lekker out-of-the-goal
denken. Hoe moet de FC
TU/e zich de komende
tien jaren ontwikkelen
om het optimale uit de
vereniging te halen?
Vorige week kon de 
voorzitter van onze club
al een mooi succesje
melden. Bij een concur-
rerende club in het
oosten van het land, UT
United, hebben we één van hun topaan-
vallers weggekaapt. 
En dat terwijl ze die gast zelf helemaal
hebben opgeleid. 
Mooi contractje voorgelegd, wat extra
ruimte voor hem vrijgemaakt in het 
spelershome en hij mocht ook zijn
rechtsbuiten, spelverdeler en linksback
meenemen. Is dat iets wat onze club ook
de komende jaren moet blijven doen?
Kijken waar de pareltjes zitten bij de
andere clubs - en dan niet alleen op de
Nederlandse velden, en proberen die zo
snel mogelijk aan je selectie toe te
voegen? Lijkt me wel, want topspelers
trekken veel supporters (studenten) aan
en zijn goed voor de merchandising
(subsidies). 
Ook zorgen hun prestaties voor veel
aandacht in de media, en dat is weer
goed voor het imago van je club. 
Wel zorgen dat andere clubs niet 
aan de haal gaan met jouw toppers. 
Dan eens kijken naar de competitie 

waarin we actief zijn. Dat
geploeter in nationaal
verband is op zich wel
aardig, maar binnen tien
jaar zul je toch echt
serieus aan de bak moeten
op het internationale vlak.
Eerst binnen Europa,
maar daarna ook daar-
buiten. In de Champions
League wordt het grote
geld verdeeld en wie zich
daar met zijn club niet
binnen weet te wurmen,
gaat elk seizoen achter-
stand oplopen. Dus hup,

zoek contact met die internationale clubs,
vraag eens of je een paar spelers voor een
tijdje kunt huren, of verhuur zelf een
paar van je eigen spelers. En hoe ziet het
stadion eruit waarin we nu alweer ruim
vijftig jaar onze wedstrijden spelen?
Oké, er is een aantal jaren terug een
extra ring opgezet, maar dat is bij lange
na niet genoeg. Er moet een nieuw
stadion komen. Dat trekt weer extra sup-
porters aan en ook het bedrijfsleven wil
zich daar wel mee associëren. Met mooie
vip-boxen bijvoorbeeld. 
En hoe gaan we dat betalen? We verko-
pen gewoon ons betaald-parkeren-
terrein aan de provincie en realiseren
met die miljoenen in versneld tempo
onze bouwplannen.

Begin maar vast te dromen van die 
cup met de grote oren. Forza FC TU/e!

Drs. Han Konings, 
hoofdredacteur Cursor

Deelnemers aan de Formule 1-race
mogen dit nieuwe seizoen, dat zondag
van start gaat, niet meer bijtanken
tijdens de race. Daardoor moeten de
auto’s zijn uitgerust met een veel
grotere brandstoftank. Wat zijn de 
consequenties van deze maatregel
voor de snelheid en de veiligheid van 
de raceauto’s?

“Tot nu toe was er elk jaar wel een inci-
dent tijdens het bijtanken”, zegt Niels
Leermakers. Leermakers richtte zes jaar
geleden het Eindhovense raceteam
University Racing Eindhoven op. Deze
week studeert hij af binnen de vakgroep
combustion technology. “Als de coureur
wegrijdt terwijl de brandstofslang nog
aan de auto zit, kan er brandstof op de
weg terechtkomen. De eerstvolgende auto
die over het brandstofspoor rijdt, kan door
zijn hitte een brand veroorzaken. 
De koppeling tussen de brandstofslang
en de auto is verplicht lekvrij, dus dit soort
ongelukken hoeft niet te gebeuren. Het
probleem zit echt aan de menselijke kant. 
Het brandstofverbruik wordt vanaf nu 
natuurlijk belangrijker: een zuinige auto
biedt nog meer voordelen. Natuurlijk
wordt zo’n auto nog steeds niet bijster
energiezuinig als die meer dan twee-
honderd liter verbruikt op driehonderd
kilometer.  
De tactieken van de teams zullen waar-
schijnlijk veranderen. Voor de snelheid

van de pitstop was tot nu toe het tanken
de beperkende factor, want dat duurde
twee keer zo lang als het verwisselen van
de banden. Nu het team weer belangrijker
wordt, brengt dat andere aspecten van 
de pitstop naar boven. Wat als de auto 
al wegrijdt terwijl nog iemand met een
band bezig is?
De organisatie van de Formule 1 verandert
voor elke winterstop een aantal regels.
Vaak proberen ze de auto’s daarmee lang-
zamer te maken uit veiligheidsoverwegin-
gen. Bij lagere snelheden, is de gedachte,
gebeuren er minder fatale ongelukken.
Het hogere gewicht zal natuurlijk effect
hebben op de snelheid van de auto, maar
ik weet niet of de auto’s daardoor lang-
zamer zullen rijden. De technologische
ontwikkelingen doen die striktere regels
altijd weer teniet. Vaak werken die maat-
regelen de veiligheid uiteindelijk zelfs
tegen. Misschien vliegen de auto’s nu
juist wel eerder uit de bocht, omdat ze te
snel gaan voor hun gewicht.
Tot nu toe zat de tank in het midden van
de auto, zodat deze bij een ongeluk onge-
havend blijft. Pas als brandstof vermengd
raakt met lucht, ontstaat er ontploffings-
gevaar. De vraag is, of een grotere brand-
stoftank net zo veilig te maken is. Is in de
huidige Formule 1-auto’s wel plaats voor
zo'n grote tank?” Tot nu toe zat de tank in
het midden van de auto, zodat deze bij
een ongeluk ongehavend blijft. Pas als
brandstof vermengd raakt met lucht, ont-

staat er ontploffingsgevaar. De vraag is of
een grotere brandstoftank net zo veilig te

maken is. Is in de huidige Formule 1-auto’s
wel plaats voor zo'n grote tank?” (EV)/.

“Veiligheidsmaatregel Formule 1-race brengt
nieuwe risico’s met zich mee”

‘‘DDee  dduuiivveell  sscchhiijjtt  aallttiijjdd  oopp  ddee  ggrroottee  hhoooopp’’,,
zzeeggggeenn  zzee..  MMaaaarr  kkoonniijjnneenn  ddooeenn  ddaatt  ooookk..
JJee  vviinnddtt  ddee  bbeewwiijjzzeenn  oovveerraall  --  ooookk  oopp  oonnzzee
ccaammppuuss::  bbeerrggjjeess  vvaann  zzoovveeeell  kkoonniijjnneenn--
kkeeuutteellss  ddaatt  ddiiee  nniieett  iinn  éééénn  zziittttiinngg  ggeepprroo--
dduucceeeerrdd  kkuunnnneenn  zziijjnn..  TToocchh  bblliijjfftt  eerr  ddaann
nnoogg  eeeenn  vvrraaaagg  oovveerr::  iiss  ddee  pplleekk  iinn  kkwweessttiiee
mmeeeerrddeerree  mmaalleenn  ddoooorr  hheettzzeellffddee  kkoonniijjnn
bbeezzoocchhtt  ooff  iiss  eerr  sspprraakkee  vvaann  eeeenn  ggeemmeeeenn--
sscchhaappppeelliijjkkee  pplleekk??  DDeezzee  vvrraaaagg  kkaann  
--wweetteennsscchhaappppeelliijjkk--  wwoorrddeenn  bbeeaannttwwoooorrdd
ddoooorr  hheett  vveerrrriicchhtteenn  vvaann  eeeennvvoouuddiigg
vveellddwweerrkk,,  eevveennttuueeeell  mmeett  bbeehhuullpp  vvaann  
eeeenn  nnaacchhttkkiijjkkeerr  vvaann  AAnniimmaall  PPllaanneett..

HHeett  lleevveenn  --oopp  ddee  ccaammppuuss  eenn  ddaaaarrbbuuiitteenn--
iiss  vvooll  iinntteerreessssaannttee  vvrraaggeenn..  EEéénn  pprraannggeennddee
vvrraaaagg  iiss  ddee  vvoollggeennddee::  hheebbbbeenn  aattoommeenn  
--nneett  aallss  kkoonniijjnneenn--  eeeenn  oonnddeerrkkaanntt??  IIkk  zzoouu
nniieett  oopp  ddiiee  vvrraaaagg  ggeekkoommeenn  zziijjnn,,  aallss  hhiijj
nniieett  ddoooorr  CCuurrssoorr  2200  wweerrdd  ggeessuuggggeerreeeerrdd..
IInn  ddee  rruubbrriieekk  ‘‘OOnnddeerrzzooeekk  iinn  hheett  kkoorrtt’’
ssttaaaatt  ddaatt  eeeenn  uullttrraakkoouudd  aattoooomm  ‘‘vvaann
oonnddeerraaff’’  mmeett  eeeenn  llaasseerr  wwoorrddtt  bbeesscchheenneenn..
EEnn  ddaatt  ggeebbeeuurrtt  nniieett  ddoooorr  zzoommaaaarr  iieemmaanndd,,
mmaaaarr  ddoooorr  eeeenn  AAmmeerriikkaaaannssee  mmiinniisstteerr  
eenn  NNoobbeellpprriijjsswwiinnnnaaaarr..  HHooee  wweeeett  ddeezzee
eemmiinneennttee  ggeelleeeerrddee  wwaatt  ddee  oonnddeerrkkaanntt  
vvaann  hheett  --uullttrraakkoouuddee--  aattoooomm  iiss??  EErr  zzaall  
vvaasstt  wweell  eeeenn  vveerrkkllaarriinngg  zziijjnn..

IIkk  wwoorrdd  aall  jjaarreenn  ggeekkwweelldd  ddoooorr  vvrraaggeenn  
mmeett  bbeettrreekkkkiinngg  ttoott  hheett  sscchhrriijjvveenn  mmeett  
eeeenn  ppoottlloooodd  oopp  ppaappiieerr..  IInn  ddee  ttiijjddeenn  vvoooorr
WWoorrdd  eenn  LLaaTTeeXX  hheebb  iikk  hhoonnddeerrddeenn  vveelllleenn
vvoollggeesscchhrreevveenn  mmeett  tteekksstteenn  eenn  ffoorrmmuulleess  --
mmeett  eeeenn  zzaacchhtt  ppoottlloooodd  oopp  nniieett  ttee  ggllaadd
ppaappiieerr..  MMaaaarr,,  hhooee  ggaaaatt  ddaatt  eeiiggeennlliijjkk??
VVrraaaagg::  wwaatt  ggeebbeeuurrtt  eerr  pprreecciieess  aallss  jjee  mmeett
eeeenn  zzaacchhtt  ppoottlloooodd  oopp  eenniiggsszziinnss  rruuww

ppaappiieerr  sscchhrriijjfftt??  HHooee  kkoommtt  hheett  ddaatt  ddaaaarrbbiijj
lleeeessbbaaaarr  sscchhrriifftt  oonnttssttaaaatt??  WWaaaarroomm  ggaaaatt
ddaatt  nniieett  oopp  eeeenn  ggllaazzeenn  rruuiitt  ooff  oopp  eeeenn  bbllookk
iijjss,,  eenn  zzeellffss  nniieett  oopp  ggllaadd  ppaappiieerr??
DDee  vvoollggeennddee  vvrraaaagg  iiss  nnaattuuuurrlliijjkk::  wwaatt
ggeebbeeuurrtt  eerr  aallss  jjee,,  wweeggeennss  vveerrggiissssiinnggeenn,,
hheett  ggeesscchhrreevveennee  mmeett  eeeenn  sscchhoooonn,,  zzaacchhtt
gguummmmeettjjee  wweeeerr  uuiittvveeeeggtt??  WWaaaarroomm  ggaaaatt
ddaatt  nniieett  mmeett  eeeenn  ssttuukk  sstteeeenn??
KKuunnnneenn  bbeeiiddee  vvrraaggeenn  wwoorrddeenn  bbeeaannttwwoooorrdd
ddoooorr  eeeennvvoouuddiiggee  mmeecchhaanniiccaa  ooff  iiss  ddaaaarr
kkeerrnnffyyssiiccaa  vvoooorr  nnooddiigg;;  ssppeeeelltt  ddee  aallggeemmeennee
rreellaattiivviitteeiittsstthheeoorriiee  eeeenn  rrooll??  VVeerrllooppeenn
bbeeiiddee  pprroocceesssseenn  vvoooorrssppooeeddiiggeerr  aallss  jjee  ddee
ddaaaarrbbiijj  ooppttrreeddeennddee  aattoommeenn  uullttrraakkoouudd
mmaaaakktt  eenn  zzee  vvaann  oonnddeerraaff  mmeett  eeeenn  llaasseerr
bbeesscchhiijjnntt??  DDaatt  llaaaattssttee  iiss  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett
hhaannddiigg,,  mmaaaarr  hheett  ggaaaatt  oomm  wweetteennsscchhaapp!!

HHeett  iiss  dduuiiddeelliijjkk  ddaatt  eerr  nnoogg  ttaall  vvaann  mmooggee--
lliijjkkhheeddeenn  zziijjnn  oomm  oonnzzee  CCWWTTSS--ssccoorree  oopp  
ttee  vvooeerreenn..

FFrreedd  SStteeuutteell

Opinie TU/e

Niels Leermakers. Foto: Bart van Overbeeke

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

Effe zeuren

De TU/e in 2020
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Duurzaamheidsprijs
Shell voor TU/e-alumna

Anitha Sarkar, alumna van
TU/e-faculteit Technische
Natuurkunde, heeft de Shell
Master Prijs 2009 gewonnen
voor haar onderzoek naar
zonnecellen. Dinsdag 9 maart
kreeg zij deze duurzaamheids-
prijs met bijbehorende cheque
van vijfduizend euro uitgereikt.

Sarkar bewees met haar project
‘Spectral conversion materials
for improving solar cell effi-
ciency’ dat zonnecellen meer
energie produceren als er een
speciale coating op wordt aange-
bracht. Deze coating zorgt ervoor
dat een deel van het zonlicht
wordt omgezet in een andere
kleur waardoor het bruikbaar
wordt voor het omzetten in elek-
triciteit. Volgens Sarkar kan op

deze manier zonne-energie
geproduceerd worden tegen
lagere kosten per kWu. Sarkar
haalde met dit onderzoek bij de
capaciteitsgroep Plasma &
Materials Processing cum laude
haar master Sustainable Energy
Technology. Bij deze groep doet
ze inmiddels een promotieon-
derzoek. 

De prijs voor het beste duurzame
bachelorproject ging naar Jan de
Weerdt van de Universiteit
Twente voor zijn onderzoek naar
de groei van algen. 
Met de prijzen wil Shell jong
technisch talent stimuleren 
onderzoek te doen naar technolo-
gische oplossingen met een
duurzaam karakter. (SK)/.

Nieuwe website TU/e uitgesteld 
De lancering van de nieuwe 
homepage van de TU/e is uit-
gesteld tot begin september.
De stuurgroep wilde er niet
overhaast mee starten. “Live
gaan kun je maar één keer.” 

Het is het Communicatie
Expertise Centrum (CEC) niet
gelukt om in januari de nieuwe
internetsite van de TU/e de lucht
in te krijgen. Greco Steenmetz
van het internetbedrijf Drecomm
is de afgelopen weken in op-
dracht van het CEC bezig geweest
met het opstellen van een stap-
penplan dat moet leiden tot een
nieuwe externe website voor de
TU/e. “Er is het afgelopen jaar al
het nodige gedaan”, zo vertelt
Steenmetz, “maar we moeten
nog heel wat doen om tot een
nieuwe site te komen. We gaan de
komende maanden kijken naar
wat we aan techniek in huis
hebben, welke content er nog
nodig is en hoe we de site gaan
beheren. Want dat is een vast-
staand feit: een website is nooit
af, die blijft zich voortdurend ont-
wikkelen. Daar moet de orga-
nisatie op worden ingericht.”

Hiaten
Volgens drs. Brigitte Rijshouwer,
hoofd van het CEC, zaten er eind
2009 nog te veel hiaten in het
werk dat tot dan toe verricht was.
“De stuurgroep heeft toen 
besloten om liever goed van start
te gaan dan overhaast, want live
gaan met de site kan maar één
keer. Wel is de stuurgroep door-
drongen van de urgentie om de
site zo snel mogelijk klaar te
hebben. Maar het is een complex

proces, waar ook veel draagvlak
voor nodig is.”
De werkwijze die de komende
maanden gevolgd gaat worden,
klinkt in opzet vrij eenvoudig.
Steenmetz: “Van de huidige site
halen we de informatie af die 
relevant is voor de externe doel-
groepen van de TU/e. Dat zijn de
studiekiezers, de alumni, het 
bedrijfsleven, pers en media en
aankomende werknemers. Die
onderdelen vormen de basis van
de nieuwe externe site, waarbij
we de inhoud deels helemaal
nieuw moeten schrijven en deels
gaan we stukken herschrijven.
Ook moeten we goed kijken
welke zaken we in het systeem
aan elkaar moeten koppelen. De
vormgeving van de nieuwe site is

overigens al wel uitgevoerd.”
De gestripte versie van de
huidige site wordt het tijdelijke
intranet voor de studenten en
medewerkers van de TU/e.
Steenmetz: “We zullen dat deel
opnieuw structuren om er een
mooi geheel van te maken.” Het
streven is om de externe site eind
juli klaar te hebben. Steenmetz:
“Hij is dan al getest en we
kunnen er nog een maand mee
schaduwdraaien. Op 1 september
kan hij dan officieel de lucht in.”
Op dit moment is nog niet
bekend wanneer de intranetsite
ingrijpender wordt aangepakt.
(HK)/.

Minor over de grens: “grotere
uitdaging, grotere beloning”
TU/e-minorcoördinator prof.dr.
Paul Koenraad zou het wel
weten als hij nog student was:
hoe verder van huis, hoe liever.
Hij is dan ook fervent voor-
stander van een minor buiten
de eigen faculteit, liever nog
buiten de universiteit en zelfs
buiten eigen land. Op de
Minormarkt op 24 maart
kunnen tweedejaars studenten
zich oriënteren op dit gedeelte
van hun bachelor.

De TU/e biedt negentien 
verbredende minoren en zes 
verdiepende minoren; daarnaast
kunnen studenten een vrije
minor samenstellen. Van de 578
derdejaars studenten die 
afgelopen september met hun
minor startten, kozen er 41 voor
zo’n vrije minor, van wie 18 deze
aan de TU/e invulden. Eén
student verruilde Eindhoven 
tijdelijk voor Delft, één ging er
naar Twente, dertien kozen voor
een minor aan een andere
Nederlandse universiteit en acht
studenten gingen de grens over.
Het aandeel studenten dat
Eindhoven voor een paar
maanden achter zich laat, is
daarmee nog altijd beperkt.
Volgens Koenraad zijn de
minoren buitenshuis tot nu toe
ook nog niet erg hard gepromoot.
Daarbij kan hij zich voorstellen
dat studenten enigszins terug-
houdend zijn: “Het betekent toch
een nieuwe omgeving, het
zoeken van bijvoorbeeld een
nieuwe kamer. Maar dat is in
mijn ogen juist de uitdaging,

met, denk ik, uiteindelijk een
grotere beloning. Je pikt niet
alleen een hoop nieuwe vak-
kennis op, maar krijgt ook het
nodige mee van een heel ander
onderwijssysteem, een andere
maatschappij en cultuur”.

Duik in het diepe
Marianne Driesse, studente
Scheikundige Technologie, is
sinds december terug uit
Singapore. Een prachtkans, vindt
ze: “Door in een ander land als
student mee te draaien, leer je
hoe het daar in elkaar steekt. Je
krijgt een veel breder beeld van
de wereld om je heen en je eigen
mogelijkheden. Ik merk dat veel
studenten het ‘te lastig’ of ‘veel
gedoe’, vinden, maar ik zou het
echt iedereen aanraden om een
duik in het diepe te nemen”.
Het enige lastige dat Driesse
heeft ervaren, was de compe-
titieve sfeer aan de National
University of Singapore:
“Volgens mij is dit in Azië vrij
gewoon; iedereen wil hoge cijfers
halen om erbovenuit te steken.
Gelukkig val je als uitwisselings-
student buiten alle rangordes en
kun je je gewoon richten op de
vakken die je leuk vindt, de stu-
diepunten die je voor je thuisuni-
versiteit moet halen en de dingen
die je in de omliggende landen
wil zien”. (MvdV)/.
Minormarkt, woensdag 24 maart van
11.45-15.00 uur, Senaatszaal
(Auditorium). 

Karten op de campus
RRookkeenndd  rruubbbbeerr  oopp  hheett  TTUU//ee--tteerrrreeiinn  oopp  zzaatteerrddaagg  2244
aapprriill::  ddee  ppeerrssoonneeeellssvveerreenniiggiinngg  llaaaatt  ddiiee  ddaagg  eeeenn  kkaarr--
ttiinnggcciirrccuuiitt  aaaannlleeggggeenn  oopp  ddee  ppaarrkkeeeerrppllaaaattss  bbiijj  hheett
PPaavviilljjooeenn..  SSttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss  kkuunnnneenn  iinn  éééénn
vvaann  ddee  vviijjff  kkaarrttss  ddee  ggeemmoottoorriisseeeerrddee  ssttrriijjdd  aaaannggaaaann..

KKaarrttiinngg  iiss  ggeeeenn  nniieeuuwwee  aaccttiivviitteeiitt  oopp  ddee  aaggeennddaa  vvaann  ddee
TTUU//ee--ppeerrssoonneeeellssvveerreenniiggiinngg;;  bbeellaannggsstteelllleennddeenn  kkuunnnneenn
zziicchh  vvrriijjwweell  eellkk  jjaaaarr  iinnsscchhrriijjvveenn  vvoooorr  ddee  nnooddiiggee  iinnddoooorr
rroonnddjjeess  bbiijj  HHeezzeemmaannss  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  HHeett  lleeeekk  ddee  PPVV
lleeuukk  hheett  eevveenneemmeenntt  nnaaaarr  bbuuiitteenn  ttee  hhaalleenn,,  oopp  hheett  eeiiggeenn
tteerrrreeiinn,,  ppaall  nnaaaasstt  hheett  oonnllaannggss  vvoolllleeddiigg  hheerriinnggeerriicchhttee
PPVVOOCC;;  ddee  oonnttmmooeettiinnggssrruuiimmttee  vvaann  ddee  ppeerrssoonneeeellss--
vveerreenniiggiinngg..  
WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  wwoorrddtt  hheett  eevveenneemmeenntt  eeeenn  ssoooorrtt  aaffvvaall--
rraaccee,,  wwaaaarrbbiijj  sstteeeeddss  ddee  eeeerrssttee  ttwweeee  vvaann  eeeenn  hheeaatt  nnaaaarr
ddee  vvoollggeennddee  rroonnddee  ggaaaann..  ““MMaaaarr  eeeerrsstt  wwiilllleenn  wwee  kkiijjkkeenn

ooff  eerr  vvoollddooeennddee  aanniimmoo  vvoooorr  iiss””,,  bbeennaaddrruukktt  oorrggaanniissaattoorr
AAdd  vvaann  RRooooiijj..  DDee  PPVV  mmiikktt  oopp  mmiinnsstteennss  zzeessttiigg  ddeeeell--
nneemmeerrss..  DDee  aaccttiivviitteeiitt  wwoorrddtt  bbeeggeelleeiidd  ddoooorr  TTrraaxxxx  uuiitt
UUddeenn,,  ddaatt  ooookk  zzoorrggtt  vvoooorr  ddee  kkaarrttss,,  oovveerraallllss,,  hheellmmeenn  eenn
aaffzzeettttiinnggeenn..
HHeett  iiss  oovveerriiggeennss  nniieett  ddee  eeeerrssttee  kkeeeerr  ddaatt  eerr  kkaarrttss  oovveerr
hheett  uunniivveerrssiitteeiittsstteerrrreeiinn  ggaaaann  sscchheeuurreenn..
SSttuuddiieevveerreenniiggiinngg  JJaappiiee  vvaann  SScchheeiikkuunnddiiggee  TTeecchhnnoollooggiiee
lleeggddee  iinn  sseepptteemmbbeerr  22000077  tteerr  eerree  vvaann  hhaaaarr  ttiieennddee
lluussttrruumm  bbiijj  ddee  WW--hhaall  ooookk  aall  eeeenn  rraacceeppaarrccoouurrss  aaaann..

DDeeeellnnaammee  kkoosstt  3355  eeuurroo  vvoooorr  lleeddeenn  vvaann  ddee  ppeerrssoonneeeellss--
vveerreenniiggiinngg  eenn  4400  eeuurroo  vvoooorr  nniieett--lleeddeenn..  IInnsscchhrriijjvveenn
vvoooorr  ddee  aaccttiivviitteeiitt  kkaann  ttoott  1100  aapprriill  oopp
hhttttpp::////ppvvwweebb..ccaammppuuss..ttuuee..nnll//..    
((MMvvddVV))

Verbrandingstechnologie schrijft zich in

voor Academische Jaarpijs
Een team van de capaciteits-
groep Verbrandingstechnolo-
gie van de faculteit Werktuig-
bouwkunde heeft zich
ingeschreven voor de
Academische Jaarprijs. Deze
prijs is bestemd voor de beste
vertaling van wetenschappelijk
onderzoek naar een breed
publiek. Het team met het
meest creatieve communicatie-
plan ontvangt de hoofdprijs
van honderdduizend euro om
het ingediende plan te realise-
ren.

De ploeg van Werktuigbouw-

kunde bestaat uit vijf promo-
vendi, drie masterstudenten,
twee onderzoekers en een
universitair docent. Het moto-
renonderzoek dat zij verrichten,
kent drie hoofdonderdelen: ver-
brandingsconcepten, hardware
en alternatieve brandstoffen. Het
doel is om de huidige verbran-
dingsmotoren schoner en effi-
ciënter te maken. Tevens wordt
gekeken naar het gebruik van
duurzame en schone brand-
stoffen voor gedeeltelijke 
vervanging van de fossiele brand-
stoffen.
De achterliggende gedachte is dat

de ontwikkeling van nieuwe tech-
nologieën en de bijbehorende
grootschalige infrastructuur nog
lang op zich laten wachten,
waardoor verbrandingsmotoren
de komende decennia nog steeds
de voornaamste krachtbronnen
voor zowel mobiliteit als elektri-
citeitsproductie blijven.

Morgen, vrijdag 12 maart, ont-
vangen alle teams bericht of zij
het wedstrijdtraject kunnen ver-
volgen. De jury nomineert uit de
inzendingen maximaal acht
teams voor deelname aan de
finale in oktober. (FvO)/.

Anitha Sarkar kreeg de cheque uit handen van Shell-directeur Peter de Wit.

Een eerste indruk van het design van de nieuwe TU/e-website.



Halfgeleiders zijn materialen die qua
elektrische eigenschappen precies in het
gat tussen geleiders en isolators vallen.
Waar geleiders zich al snel gewonnen
geven en isolators hardnekkig weerstand
blijven bieden, hangt het voor halfgeleiders
van de omstandigheden af of ze bereid
zijn elektronen door zich heen te laten
stromen. In transistors wordt die eigen-
schap benut: deze elektrische schake-
laartjes van halfgeleidermateriaal geleiden,
afhankelijk van de aangeboden stuur-
spanning, wel of geen stroom.
Vanwege deze flexibiliteit spelen half-
geleiders, met silicium als voornaamste
exponent, een steeds belangrijkere rol in
onze maatschappij. De volledige elektro-
nica-industrie draait op computerchips
met (silicium)transistors en ook de meest
gebruikte zonnecellen zijn gemaakt van
dit halfgeleidermateriaal.
Toch is zuiver silicium eigenlijk helemaal
geen bruikbare halfgeleider. 
Pas als je silicium ‘verontreinigt’ met
atomen van een ander element, komt er
ruimte voor elektronen in het materiaal
om van atoom naar atoom te springen:
het materiaal geleidt dan stroom.
De onderzoeksgroep rond prof.dr. Paul
Koenraad, Photonics and Semiconductor
Nanophysics, is gespecialiseerd in het
manipuleren van deze ‘vreemde’ atomen
in halfgeleiders, om zo materialen met
nuttige eigenschappen te creëren. 

Het klinkt niet erg 
positief, maar door deze
halfgeleiders te ‘veront-
reinigen’ met een kleine
hoeveelheid ‘onzuiver-
heden’ -in de vorm van
zorgvuldig geselecteerde
atomen- kun je essentiële
eigenschappen van het
materiaal aanpassen,
zodat ze bijvoorbeeld net
iets beter, of juist net iets
minder goed geleiden, 
of licht met de gewenste
kleur uitzenden.
Koenraad: “De silicium-
structuren in computer-
chips zijn inmiddels zo
klein geworden dat zelfs
een enkele onzuiverheid,
één vreemd atoom, al
invloed kan hebben op
de geleiding in zo’n
transistor. Je kunt zo’n
atoom dus echt als 
schakelelement gebruiken
in elektrische of optische schakelingen.
En wij zijn met microscopietechnieken 
in staat om deze vreemde atomen af te
beelden en te manipuleren.”
Koenraad werkt veel met galliumarsenide
(GaAs), een zogeheten III-V-halfgeleider.
“Dat zijn materialen opgebouwd uit een
element uit de derde kolom, en een uit de

vijfde kolom van het periodiek systeem.
Met deze III-V-materialen kun je licht 
opwekken, vandaar dat ze je vindt in led-
verlichting, diodelasers in cd-spelers, en
afstandsbedieningen. Iedereen heeft dus
III-V-halfgeleiders thuis. Door te spelen
met combinaties van deze elementen
kunnen we met deze halfgeleiders licht

opwekken van het verre infrarood tot in
het ultraviolet.”
Als deelnemer in de onderzoeksschool
COBRA doet Koenraad onderzoek naar
toepassingen van halfgeleiders in
systemen voor optische communicatie.
Een van de hoofddoelen van de onder-
zoeksschool is het creëren van circuits 
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De meeste hart- en vaatziekten zijn 
een gevolg van bloedvatvernauwing
door atherosclerose of aderverkalking.
De bloeddoorstroming wordt daardoor
onvoldoende en een hartinfarct of
beroerte ligt op de loer. BMT-promo-
venda Glenda van Bochove ontwikkelde
contrastvloeistoffen die aderverkalking
in een vroeg stadium zichtbaar maken
en die het verschil tussen gevaarlijke
en onschuldige typen aantonen. 
Met dank aan de proefmuizen.

In haar proefschrift bedankt Van Bochove
nadrukkelijk het biomedisch team dat
met magische handen kunststof kraagjes
om piepkleine halsslagaders aanbracht.
Zij maakten een incisie in het halsgebied
van muizen, duwden de speekselklieren
die in de weg liggen een beetje opzij en
knoopten om een van de twee slagaders
een hulsje van plastic. Van Bochove zou
dit ook hebben kunnen leren, maar zou
het nooit zo snel kunnen doen als de
speciaal opgeleide biotechnici. Het hulsje
is zo klein dat je met het blote oog de tapse
vorm nauwelijks kunt onderscheiden. 
De operatie is nodig om een vernauwing
te krijgen waarop het muizenlichaam als
reactie plaque ontwikkelt.
Plaque in een bloedvat bestaat uit vet-

ophoping met veel ontstekingscellen. 
De muizen ontwikkelen die snel, in 
drie maanden, omdat zij genetisch 
gemodificeerd zijn tot bezitters van 
een hoge cholesterolspiegel. Daarnaast
krijgen ze een vetrijk dieet.
Van Bochove gebruikte de muizen om de
door haar ontwikkelde contrastvloeistof 
te kunnen testen met behulp van
Magnetic Resonance Imaging-technieken
oftewel MRI-scans. “Muizen passen in de
MRI-scan die in de laboratoriumruimte
in N-Laag staat en ze hebben met hun
kleine lijf weinig contrastvloeistof nodig. 
Het maken van contrastmiddel is name-
lijk heel duur”, vertelt Van Bochove.
Contrastmiddel wordt ingepakt in een
molecuulcomplex. Van Bochove deed 
onderzoek naar de invloed van de grootte
van de moleculen. “Er bestaan verschillende
plaques waarbij gebruik gemaakt kan
worden van molecuulcomplexen met 
verschillende groottes om onderscheid 
te maken tussen deze plaques. Er is een
tamelijk onschuldige aanslag en er is een
gevaarlijke vorm.”
“We hebben de kleine molecuulcom-
plexen aangepast zodat deze kunnen
binden aan collageen of bindweefsel,
omdat we hebben aangetoond dat deze
deeltjes makkelijker op hun plek komen.

Wanneer ik een contrastmiddel met
kleine moleculen inspuit, kan die tussen
de vetophoping met ontstekingscellen
doordringen. Die stof hecht zich aan 
bindweefsel. Daarmee toon ik de relatief

onschuldige plaque aan.”
“We hebben grote molecuulcomplexen
aangepast om in endotheel of vaatwand-
cellen opgenomen te worden. 
Grotere moleculen komen niet ín de

Verkalking in piepkleine halsslagaders zichtbaar maken

Promovenda Glenda van Bochove. Foto: Bart van Overbeeke

Ir. Glenda van Bochove verdedigt
haar proefschrift ‘Molecular 
MRI of mouse atherosclerosis’ 
op donderdag 11 maart.

Onzuiverheden onder 
Elektrische schakelingen, bijvoorbeeld in 

computerchips, worden langzamerhand zo 

klein dat hun gedrag wordt bepaald door 

slechts enkele van de atomen in het

halfgeleidermateriaal waaruit ze zijn 

opgebouwd. Prof.dr. Paul Koenraad 

(Technische Natuurkunde) en zijn 

collega’s nemen deze invloedrijke atomen 

onder de loep, om de eigenschappen van 

halfgeleiders op nanoschaal te kunnen 

begrijpen en verbeteren.

Prof.dr. Paul Koenraad in het STM-lab. Achieffoto: Bart van Overbeeke
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Onderzoek in het kort

Hiv-virus verstopt zich voor medicijnen
HHooeewweell  ddee  nniieeuuwwssttee  mmeeddiicciijjnneenn  tteeggeenn  aaiiddss  iinn  hheett  aallggeemmeeeenn  ggooeedd  aaaannssllaaaann,,  kkoommeenn  ddee
kkllaacchhtteenn  nnaa  hheett  ssttooppzzeetttteenn  vvaann  ddee  bbeehhaannddeelliinngg  vvaaaakk  ssnneell  wweeeerr  tteerruugg..  DDaatt  kkoommtt  ddoooorrddaatt
hheett  hhiivv--vviirruuss  ((ddaatt  aaiiddss  vveerroooorrzzaaaakktt))  zziicchh  ttiijjddeennss  ddee  bbeehhaannddeelliinngg  tteerruuggttrreekktt  iinn  vvoooorrllooppeerrss
vvaann  iimmmmuuuunncceelllleenn,,  zzoo  sscchhrriijjvveenn  AAmmeerriikkaaaannssee  oonnddeerrzzooeekkeerrss  ddeezzee  wweeeekk  iinn  NNaattuurree  MMeeddiicciinnee..
DDee  vvoooorrllooppeerrcceelllleenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaaakktt  iinn  hheett  bbeeeennmmeerrgg  eenn  oonnttwwiikkkkeelleenn  zziicchh  ttoott  wwiittttee
bbllooeeddcceelllleenn  --  ddee  cceelllleenn  iinn  ddee  bbllooeeddbbaaaann  ddiiee  vviirruusssseenn  eenn  bbaacctteerriiëënn  bbeessttrriijjddeenn..  PPrroobblleeeemm  
iiss  ddaatt  ddee  aaiiddss--mmeeddiicciijjnneenn  eerr  wweell  vvoooorr  zzoorrggeenn  ddaatt  ggeeeenn  nniieeuuwwee  cceelllleenn  bbeessmmeett  rraakkeenn,,  mmaaaarr
ddaatt  zzee  aall  ggeeïïnnffeecctteeeerrddee  cceelllleenn  --ddiiee  hheett  vviirruuss  ggeebbrruuiikktt  oomm  zziicchhzzeellff  ttee  rreepplliicceerreenn--  oonnggeemmooeeiidd
llaatteenn..  ZZooddrraa  eeeenn  ppaattiiëënntt  mmeett  mmeeddiicciijjnneenn  ssttoopptt,,  mmaanniiffeesstteeeerrtt  hheett  oonnddeerrggeeddookkeenn  vviirruuss  zziicchh
iinn  ddee  wwiittttee  bbllooeeddcceelllleenn  eenn  zzaall  zziicchh  ooppnniieeuuww  vveerrsspprreeiiddeenn..  EEeenn  mmaanniieerr  oomm  ddiitt  pprroobblleeeemm  ttee
oommzzeeiilleenn,,  zzoouu  zziijjnn  oomm  ddee  ggeeïïnnffeecctteeeerrddee  vvoooorrllooppeerrcceelllleenn  ‘‘uuiitt  ddee  tteenntt  ttee  llookkkkeenn’’::  zzee  eerrttooee
aaaann  ttee  zzeetttteenn  aaccttiieeff  ttee  wwoorrddeenn  tteerrwwiijjll  ddee  ppaattiiëënntteenn  nnoogg  mmeeddiicciijjnneenn  ggeebbrruuiikkeenn..  ((TTJJ))

Galileo verkeek zich op sterren
HHeett  lliijjkktt  eerroopp  ddaatt  GGaalliilleeoo  GGaalliilleeii,,  ddiiee  oopp  bbaassiiss  vvaann  zziijjnn  wwaaaarrnneemmiinnggeenn  mmeett  ddee  tteelleessccoooopp
hheett  hheelliioocceennttrriisscchhee  wweerreellddbbeeeelldd  vvaann  CCooppeerrnniiccuuss  oonnddeerrsstteeuunnddee,,  hhiieerrmmeeee  mmeeeerr  zziijjnn  
ggeevvooeell  ddaann  zziijjnn  vveerrssttaanndd  vvoollggddee..  UUiitt  GGaalliilleeoo’’ss  --ggeebbrreekkkkiiggee--  wwaaaarrnneemmiinnggeenn  wwaass  nnaammeelliijjkk
nniieett  aaff  ttee  lleeiiddeenn  ddaatt  ddee  aaaarrddee  oomm  ddee  zzoonn  ddrraaaaiitt  iinn  ppllaaaattss  vvaann  aannddeerrssoomm..  DDaatt  ccoonncclluuddeeeerrtt
CChhrriissttoopphheerr  GGrraanneeyy,,  eeeenn  nnaattuuuurrkkuunnddiiggee  uuiitt  KKeennttuucckkyy,,  nnaa  bbeessttuuddeerriinngg  vvaann  hhaannddsscchhrriifftteenn
vvaann  GGaalliilleeoo’’ss  DDuuiittssee  ttiijjddggeennoooott  SSiimmoonn  MMaarriiuuss,,  ddiiee  ddeezzeellffddee  wwaaaarrnneemmiinnggeenn  ddeeeedd  aallss  ddee
bbeerrooeemmddee  GGaalliilleeoo..  ZZoowweell  GGaalliilleeoo  aallss  zziijjnn  ccoolllleeggaa  MMaarriiuuss  nnaammeenn  sstteerrrreenn  ddoooorr  hhuunn  tteellee--
ssccoooopp  aallss  sscchhiijjffjjeess  wwaaaarr,,  iinn  ppllaaaattss  vvaann  aallss  ddee  ppuunnttvvoorrmmiiggee  lliicchhttbbrroonnnneenn  ddiiee  jjee  vveerrwwaacchhtt  
aallss  zzee  eecchhtt  zzoo  vveerr  ssttaaaann  aallss  vveerroonnddeerrsstteelldd  ddoooorr  hheett  ccooppeerrnniiccaaaannssee  wweerreellddbbeeeelldd..  DDaatt  
kkoommtt  ddoooorrddaatt  hheett  sstteerrlliicchhtt  wwoorrddtt  aaffggeebbooggeenn  wwaannnneeeerr  hheett  ddoooorr  eeeenn  kklleeiinn  ggaaaattjjee  bbeewweeeeggtt  
((‘‘ddiiffffrraaccttiiee’’))..  HHiieerrddoooorr  lliijjkkeenn  ddee  sstteerrrreenn  vveeeell  ddiicchhtteerrbbiijj  ttee  ssttaaaann,,  eenn  ddaatt  sslluuiitt  bbeetteerr  aaaann  
bbiijj  eeeenn  ssttiillssttaaaannddee  aaaarrddee  --  pprreecciieess  wwaatt  SSiimmoonn  MMaarriiuuss  ccoonncclluuddeeeerrddee..  GGaalliilleeoo  hhiieelldd  eecchhtteerr
oonnddaannkkss  --eenn  nniieett  ddaannkkzziijj--  zziijjnn  wwaaaarrnneemmiinnggeenn  vvaasstt  aaaann  hheett  jjuuiissttee  wweerreellddbbeeeelldd..  ((TTJJ))

AArrcchhiitteecctteenn,,  kkiijjkk  nnaaaarr  hheett  vveerrlleeddeenn  vvóóóórrddaatt  uu
nniieeuuwwee  ccrreeaattiieess  bbeeddeennkktt  vvoooorr  hheeddeennddaaaaggssee
sstteeddeenn..  DDaatt  iiss  ddee  lleess  ddiiee  BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntt
RRuuuudd  vvaann  GGiinnnneekkeenn  ttrrookk  uuiitt  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerr--
pprroojjeecctt..  HHiijj  oonnttwwiikkkkeellddee  eeeenn  aarrcchhiitteeccttoonniisscchhee
‘‘ggeerreeeeddsscchhaappsskkiisstt’’  oomm  ddee  AAmmsstteerrddaammssee
SSiinnggeellggrraacchhtt  ttee  vveerraannddeerreenn  iinn  eeeenn  aauuttoovvrriijjee
pprroommeennaaddee..  
““AAllss  aarrcchhiitteecctt  bbeenn  jjee  aallttiijjdd  bbeezziigg  mmeett  hhooee  
eeeenn  rruuiimmttee  eerr  nnuu  uuiittzziieett,,  eenn  hhooee  ddiiee  mmooeett  vveerr--
aannddeerreenn””,,  zzeeggtt  VVaann  GGiinnnneekkeenn..  ““HHeett  iiss  ooookk  wweell
eeeennss  ggooeedd  oomm  ttee  kkiijjkkeenn  nnaaaarr  wwaatt  ddaaaarr  iinn  hheett
vveerrlleeddeenn  aall  iiss  vveerraannddeerrdd,,  eenn  wwaatt  jjee  kkuunntt  lleerreenn
vvaann  ddiiee  ggeesscchhiieeddeenniiss..””
ZZeellff  hheeeefftt  VVaann  GGiinnnneekkeenn  zziicchh  hheett  aaffggeellooppeenn
jjaaaarr  bbeezziiggggeehhoouuddeenn  mmeett  ddee  AAmmsstteerrddaammssee
SSiinnggeellggrraacchhtt..  VVrrooeeggeerr  ssttoonnddeenn  ddaaaarr  ssttaaddss--
wwaalllleenn..  TTooeenn  ddeezzee  hhuunn  mmiilliittaaiirree  ffuunnccttiiee
vveerrlloorreenn,,  wweerrddeenn  zzee  vveerrwwiijjddeerrdd  eenn  kkwwaammeenn  
eerr  ggrroottee  ggeebboouuwweenn  wwaaaarrvvoooorr  iinn  hheett  cceennttrruumm
ggeeeenn  pplleekk  mmeeeerr  wwaass..  ““DDiitt  ggeebbiieedd  bbeevvaatt  
aalllleerrlleeii  mmooooiiee  pplleekkkkeenn,,  zzooaallss  ppllaannttssooeenneenn  eenn
mmooooiiee  pplleeiinnttjjeess..  IIkk  wwiillddee  zzee  ggrraaaagg  mmeett  eellkkaaaarr
vveerrbbiinnddeenn  ttoott  eeeenn  aauuttoovvrriijjee  zzoonnee..””
OOpp  bbaassiiss  vvaann  lliitteerraattuuuurroonnddeerrzzooeekk  sstteellddee  
VVaann  GGiinnnneekkeenn  eeeenn  lliijjsstt  ssaammeenn  mmeett  ddeerrttiieenn
mmaanniieerreenn  oomm  zzoo’’nn  pprroommeennaaddee  ddee  mmooeeiittee
wwaaaarrdd  ttee  mmaakkeenn..  HHiijj  nnooeemmtt  hheett  zzeellff  eeeenn  
‘‘ggeerreeeeddsscchhaappsskkiisstt’’,,  ddiiee  ooookk  oopp  aannddeerree
ppllaaaattsseenn  ttee  ggeebbrruuiikkeenn  iiss..  
““OOpp  ssoommmmiiggee  pplleekkkkeenn  kkiijjkk  jjee  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  
uuiitt  oovveerr  eeeenn  llaaggeerr  ggeelleeggeenn  ggeebbiieedd,,  tteerrwwiijjll  jjee
bblliikk  oonnddeerr  eeeenn  bbrruugg  jjuuiisstt  wwoorrddtt  iinnggeekkaaddeerrdd””,,

zzeeggtt  ddee  ssttuuddeenntt..  ““DDiiee  aaffwwiisssseelliinngg  aaaannbbrreennggeenn
iiss  bbeellaannggrriijjkk..””
DDee  iinnssttrruummeenntteenn  uuiitt  zziijjnn  ttoooollbbooxx  ppaassttee  hhiijj  
ttooee  oopp  ddee  SSiinnggeellggrraacchhtt..  HHiijj  kkooooss  eeeenn  aaaannttaall
ppllaaaattsseenn  uuiitt  oomm  ttee  vveerrbbeetteerreenn..  ZZoo  zziijjnn  eerr  bbrreeddee
ddwwaarrsswweeggeenn  ddiiee  vvrraaggeenn  oomm  eeeenn  bbrruugg  ooff  ttuunnnneell,,
mmaaaarr  eerr  zziijjnn  ooookk  mmooooiiee  ppaarrkkjjeess  ddiiee  jjuuiisstt  eexxttrraa
nnaaddrruukk  mmooggeenn  kkrriijjggeenn..  DDee  iinnggrreeppeenn  lliijjkkeenn  qquuaa
vvoorrmm  oopp  eellkkaaaarr,,  ddoooorrddaatt  zzee  zziijjnn  ggeemmaaaakktt  vvaann
hhoouutteenn  llaatttteenn..  IInn  eeeenn  ppaarrkkjjee  vvoorrmmeenn  ddiiee  llaatttteenn
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  eeeenn  bbaannkkjjee,,  tteerrwwiijjll  zzee  eellddeerrss  eeeenn
llooooppbbrruugg  vvoorrmmeenn..  ZZoo  kkrriijjggtt  ddee  pprroommeennaaddee
mmeeeerr  ssaammeennhhaanngg..
EEéénn  ggeebbiieedd  sstteeeekktt  nnooggaall  rroommmmeelliigg  aaff  tteeggeenn  ddee
rreesstt  vvaann  ddee  SSiinnggeellggrraacchhtt,,  nnaammeelliijjkk  eeeenn  tteerrrreeiinn
wwaaaarr  eeeenn  eelleekkttrriisscchh  oonnddeerrssttaattiioonn  ssttaaaatt..  ““IIkk
zzoouu  eeeenn  iimmppuullss  ggeevveenn  aaaann  ddee  hheellee  pprroommeennaaddee
ddoooorr  oopp  ddiiee  pplleekk  eeeenn  oovveerrddeekkttee  mmaarrkktthhaall  ttee
ppllaaaattsseenn””,,  zzeeggtt  ddee  ssttuuddeenntt..  ““VVrrooeeggeerr  wwaass  ddaatt
eeeenn  mmaarrkkttggeebbiieedd,,  wwaaaarr  bbooeerreenn  mmeett  bboooottjjeess
nnaaaarrttooee  vvooeerreenn  oomm  hhuunn  wwaarreenn  ttee  vveerrhhaannddeelleenn..
NNuu  zzoouuddeenn  mmeennsseenn  iinn  pplleezziieerrbboooottjjeess  nnaaaarr  ddee
pplleekk  kkuunnnneenn  kkoommeenn  oomm  ddee  mmaarrkktt  ttee  bbeezzooeekkeenn..””
HHeett  aaffssttuuddeeeerrpprroojjeecctt  iiss  ffiiccttiieeff,,  dduuss  hheett  oonnttwweerrpp
zzaall  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  nnooooiitt  wwoorrddeenn  uuiittggeevvooeerrdd..
VVaann  GGiinnnneekkeenn  vviinnddtt  ddee  ooppddrraacchhtt  nniieetttteemmiinn  
iinnssppiirreerreenndd..  ““IIkk  ddeennkk  ddaatt  iikk  iinn  hheett  vveerrvvoollgg  
ooookk  eeeerrddeerr  ggeenneeiiggdd  bbeenn  oomm  iinn  ddee  ggeesscchhiieeddeenniiss
ttee  dduuiikkeenn  vvaann  ddee  ppllaaaattss  wwaaaarr  mmiijjnn  oonnttwweerrpp
mmooeett  kkoommeenn..””  

TTeekksstt::  EEnniitthh  VVlloooosswwiijjkk
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

plaque, maar ze zijn wel zeer geschikt om
te hechten aan de vaatwandcellen. Op die
manier wordt een actieve ontsteking
zichtbaar. Zo zou je ook het begin van 
de hart- en vaatziekten en de progressie
ervan kunnen aantonen.”
Om de MRI-resultaten te checken, 
is er weefselonderzoek van de
muizenbloedvaten gedaan onder 
de microscoop. “We zouden de muizen
toch niet kunnen vrijlaten in de natuur
met hun genetische 
afwijking en het 
ingespoten contrast-
middel.” De maatschap-
pelijke relevantie van
dit onderzoek maakt 
dit proefdiergebruik
ethisch verantwoord, 
zo is de opvatting bij
Biomedische
Technologie.
Niet alleen wordt het begrip van de 
zogenoemde welvaartsziekte nu beter,
ook is er in een eerdere fase van medi-
cijnontwikkeling onderzoek mogelijk.
Een Franse medicijnfabrikant heeft reeds
interesse getoond. Van Bochove stelt zich
voor dat artsen nu ook eerder een betere
diagnose kunnen stellen bij patiënten.
Het promotieonderzoek is Van Bochove

niet meegevallen. “Het is een ontzettende
uitdaging gebleken om lokale contrasten
te tonen in die piepkleine bloedvaatjes.”
Het was wel fijn dat ze kon voortborduren
op eerder onderzoek naar contrastmid-
delen. “Door Willem Mulders promotie-
onderzoek naar contrastvloeistof om
tumoren op te sporen, had ik een goede
start.” Haar proefschrift is een stap in het
voortdurende onderzoek naar contrast-
middelen. Zelf gaat ze er niet mee verder. 

“Ik heb gisteren een
baan aangeboden 
gekregen bij
Cardialysis in
Rotterdam. Dat is 
een bedrijf dat 
medische apparatuur
keurt. 
Ik ga zorg dragen voor
het laboratorium waar

meetdata, voornamelijk beelden, binnen-
komen. Het wordt mijn taak dat daarvoor
de nieuwste apparatuur in huis is. Ik zal
daarvoor veel contact hebben met onder
andere softwarebedrijven en cardiologen.
Misschien ook congressen bezoeken”, zo
verheugt Van Bochove zich. (NS)/.

Magische handen

brengen kunststof

kraagjes aan om

piepkleine hals-

slagaders

die hetzelfde kunnen als de huidige elek-
tronische computerchips, maar waarin 
de informatie niet elektrisch is vastgelegd,
maar optisch: de informatie in deze 
optische chips worden niet met elektronen
uitgewisseld, maar door lichtsignalen.
Maar met III-V-halfgeleiders is nog veel
meer mogelijk. 
Je kunt hierin niet
alleen optisch actieve
verontreinigingen
aanbrengen, maar
ook atomen met 
bepaalde magne-
tische eigen-
schappen. En dat
maakt ze een inte-
ressante kandidaat om nieuwe magne-
tische geheugenelementen voor com-
puters mee te maken.
Koenraad, die in 2004 een Vici-subsidie
ontving, timmert met zijn groep inmiddels
goed aan de weg. Binnenkort verwacht 
hij een overzichtsartikel te publiceren in
een zeer vooraanstaand wetenschappelijk
tijdschrift en aan het eind van de maand
komt de volledige top van zijn vakgebied
naar Leiden voor een mede door hem 
georganiseerde workshop. Daarnaast
haalde Koenraad met zijn onderzoek aan
magnetische mangaanatomen in een 
basismateriaal van GaAs recent de
omslag van Physical
Review Letters, een
van de voornaamste
tijdschriften voor 
natuurkundig 
onderzoek. 
Op de omslag-
afbeelding, die de
Eindhovenaren maakten met behulp 
van de zogeheten ‘scanning tunneling
microscope’ (STM), is om de mangaan-
atomen heen een gebiedje te zien met
een positieve elektrische lading. Dit
gebied ontstaat doordat het atoom zich
een -negatief geladen- elektron uit het
omliggende materiaal heeft toegeëigend.
En die ladingsverdeling blijkt, afhankelijk
van de diepte onder het oppervlak waarop

het mangaanatoom zich bevindt, alles-
behalve de bolvorm te hebben die men
had verwacht. “Dat was een totale ver-
rassing en die ontdekking heeft een grote
impact gehad in de onderzoekswereld.
We werken al honderd jaar met dit soort
systemen, maar niemand had zich 

gerealiseerd hoe die
ladingsverdeling er
uit zou zien. Wij
hebben dit in 2004
als eerste zichtbaar
gemaakt en nu ook
kunnen verklaren.
Het heeft te maken
met de onderliggende
kristalstructuur en 

de nabijheid van het oppervlak.”
Uit de vorm van de ladingsverdeling 
die op de microscopieplaatjes rond 
de mangaanatomen is te zien, kun je 
afleiden hoe diep het atoom zich onder
het oppervlak bevindt: hoe dieper, hoe
meer de vorm op een vlinderdas gaat
lijken. De microscoop kan tot ongeveer
tien atoomlagen diep in de halfgeleider
kijken. De bedrevenheid van de groep
met de STM-microscoop is dan ook 
essentieel geweest voor de ontdekkingen
die de groep de afgelopen jaren heeft
gedaan.
Zoals gezegd moeten de mangaanatomen

voor magnetische 
eigenschappen
zorgen. Maar hoe 
dat precies werkt,
hangt nauw samen
met de geobserveerde
ladingsverdeling.
Vandaar dat de ont-

dekking van Koenraads groep van belang
is voor iedereen die met deze systemen
werkt. En dat belang neemt alleen maar
toe met de voortschrijdende miniaturi-
satie: hoe kleiner alles wordt, hoe dichter
de vreemde atomen zich gemiddeld bij
het oppervlak bevinden en hoe groter dus
het effect van hun precieze locatie. (TJ)/.

 de loep

Onzuiverheden

bepalen de 

eigenschappen 

van het materiaal

Eén vreemd atoom

heeft al invloed

op de geleiding
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Kijkend naar mijn st
Boekenweek/Gerard Verhoogt

De 75ste Boekenweek -van 10

tot en met 20 maart- heeft als

thema ‘jong zijn’. In de

jubileumuitgave ‘Titaantjes

waren we’ schrijven 75 auteurs

een brief aan hun jonge ik.

Cursor vroeg een aantal TU/e-

medewerkers iets

vergelijkbaars: kijk eens terug

op je studietijd: welke 

verwachtingen leefden er, waar

was je mee bezig? En wat is er

van je geworden?

Vlak voordat ik ging studeren, kwamen

computers beschikbaar voor het grote

publiek. Het was prachtig om te zien hoe 

die geïnstrueerd konden worden om allerlei

berekeningen uit te voeren. Ik wilde alles

weten over het maken van computer-

programmatuur en besloot in 1983 om

Technische Informatica te studeren aan 

de Technische Hogeschool Twente, want 

ik was zeer onder de indruk van ingenieurs

die indrukwekkende, en zeer bruikbare 

artefacten weten te maken.

De studie was enerzijds prachtig. We leerden

van alles te maken: compilers, operating

systemen, complexe processoren en zelfs

applicatieprogrammatuur. Anderzijds werd

ik diep teleurgesteld. De programma’s

deden het vaak, maar niet altijd. Het leek 

onmogelijk bugvrije, betrouwbare software

te maken. Ik heb het hier flink wat jaren

heel erg moeilijk mee gehad. Het was mij

meteen duidelijk dat ik veel meer kennis

nodig had. Met
name van de 
grondslagen van 
de wiskunde, want
die zijn nodig om
fundamenteel iets
te verbeteren. 
Tijdens mijn stage
bij Philips in
Eindhoven had 
ik gehoord van 
een onderzoeks-
instituut, het
centrum voor
Wiskunde en
Informatica in

Amsterdam. Daarom besloot ik daar te solli-

citeren op een promotieplek. Sindsdien 

heb ik meer dan twintig jaar gewerkt aan
methoden om op 
een meer ingenieurs-

waardiger manier
software te maken.
Theoretisch zijn we
inmiddels in staat de
perfecte software te
construeren, maar 
het is nog niet echt
bruikbaar voor de
praktijk. Ik verwacht
dat de komende
twintig jaren van 
mijn onderzoek 
voornamelijk daaraan
gewijd zullen zijn.

Als ik terugdenk aan mijn studietijd en mijn

verwachtingen en beleving destijds komt

meteen het gevoel van kleine stappen naar

boven. En per stap niet wetend wat de

volgende zal zijn.
Dat gevoel begon al op de lagere school waar

het niet echt soepel liep. Het advies luidde

dan ook om maar geen mavo te doen, het zou

waarschijnlijk niets worden. Vanwege mijn

‘groene’ opvoeding viel de keuze op een bio-

logische school, op lbo-niveau. Door de klein-

schaligheid en het feit dat ik iets kon doen

met mijn groene vingers ging alles vanzelf.

Na een tijdje kwam de vraag: wat nu? 

Er waren immers meer mogelijkheden. 

De keuze viel op de middelbare tuinbouw-

school met het idee daarna als hovenier te

gaan werken. Wederom ging de opleiding

heel erg goed en dat bood weer perspectieven

voor de toekomst. Ik wilde graag verder

studeren, mede gevoed door het feit dat ik

niet in militaire dienst wilde. De opleiding die

het beste aansloot bij mijn enthousiasme

voor het groene vak was de lerarenopleiding

van opleidinginstituut STOAS. Het besef

kwam dat het wel erg serieus ging worden.

Een hbo-opleiding en uit huis gaan wonen,

het echte studentenleven. Een wilde tijd werd

het niet. Doordeweeks op kamers, in het

weekend 
naar huis, bijklussen en stappen met

vrienden om vervolgens, meestal niet al te

fris, op maandag weer van start te gaan. 

Na het succesvol afronden van de opleiding

moest ik alsnog in dienst. Op 4 juli kreeg ik

mijn diploma en op 8 juli moest ik in dienst.

Na mijn diensttijd ben ik gaan werken. 

In eerste instantie maakte ik een bewuste

keuze voor het bedrijfsleven, niet wetende 

dat ik zes jaar later weer het leger zou ingaan,

maar deze keer als terreinbeheerder bij de

dienst vastgoed defensie. Na acht jaar met

heel veel plezier daar te hebben gewerkt met

veel ontwikkelingsmogelijkheden, ben ik

verder gaan kijken en terechtgekomen bij 

de Dienst Huisvesting van de TU/e. Al met 

al een moeizame start, een lang traject en 

een onverwacht einde in positieve zin.

Thijs Mooren (1967), coördinator terreintechniek, Dienst Huisvesting

Studie in onverwachte stappen

Prof.dr.ir.Jan Friso Groote, opleidingsdirecteur Technische Informatica

Op zoek naar de perfecte software

Ik heb theoretische natuurkunde gestudeerd

in Nijmegen. Hoe ik erop terugkijk, wat ik

tegen de jongeling in mij zou zeggen?

Tijdens mijn studie lukte het me nauwelijks

om door de huid van sommenmakerij heen

te breken en door te dringen tot articuleerbare

opvattingen over de natuur die zich al dan

niet onder die huid zouden kunnen schuil-

houden. Ik zag vooral (slordige) wiskunde,

geen ideeën, en ik beschouwde het halen

van mijn doctoraal hoofdzakelijk als een

desillusie. De koningin der wetenschappen

had me naar mijn gevoel met de nieuwe

kleren voor de keizer afgescheept. Ik zou

nu, terugkijkend, geneigd zijn tegen mijn

jongere zelf te zeggen dat natuurkunde

vooral de structuur van de wereld onder-

zoekt, niet per se de betekenis. Dat de

wiskunde daarvoor de best passende vorm

is en dat daarom in de natuurkunde the

medium the message is. En dat het mij 

pas aan de TU/e duidelijk zou worden dat

natuurkunde een vak is dat wonderlijk 

mooi kan zijn - een vak om trots op te zijn.

Drs. Paul Bezembinder (1961), wetenschappelijk secretaris bij de capaciteitsgroep Science and Technology of Nucleair Fusion

“Pas aan de TU/e werd me duidelijk dat natuurkunde

een vak is dat wonderlijk mooi kan zijn”

De keuken van de studentenflat Hotel de Graaff (1983),

drie minuten lopen van de collegezaal. Links Jan Friso en

rechts zijn studievriend René.

Paul Bezembinder, midden jaren tachtig, op de kamer van

zijn toenmalige vriendin -nu echtgenote- in Nijmegen.
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tudietijd zie ik ……

Voor iemand die niet wist wat Delft, studeren,

of ergens op een kamer zitten zou kunnen

betekenen, waren de eerste dagen op de

Technische Hogeschool een rare gewaar-

wording. De insteek was heel praktisch:

loop naar het raam, doe alsof je een zaag

hanteert en scheid het hout en glas in een

zogenaamde doorsnede. De arcering van 

de onderdelen maakte het onderscheid uit

tussen gemiddeld en beter. We zaten op 

de Nieuwe Laan in een gebouw zonder 

inspiratie, de ingeving kwam van buiten,

van verre. 
De oefeningen waren didactisch opgebouwd

met een opklimmende schaal als reeks. Een

vissershut waar geen ramen en deuren in

mochten voorkomen, een werkplaats voor

een kanobouwer zonder spanten -want die

hadden we nog niet ‘gehad’- en een studenten-

woning. De nadruk lag op de consequenties

van de ontwerpbeslissingen, zeg ik nu. 

Als de kano de werkplaats niet kon worden

uitgedragen, kreeg je een onvoldoende.

Voor een balk in de draagstructuur die

boven een kozijn uitkwam ook. Een onge-

makkelijk keurslijf was het waarin de vraag

naar architectuur niet mocht worden gesteld.

De hoogleraren zag je achter de vitrage op

de Oude Delft als ze met elkaar lunchten.

Als ze college gaven, werden ze door een

conciërge binnengebracht en ging de hele

zaal staan, althans de eerste keren. De hoog-

leraar Wegener Sleeswijk was een belangrijke

man voor de eerstejaars: hij beoordeelde de

werkstukken. Dat gebeurde in het weekend

en op maandag kon je aan de hand van de

cijfers zien wanneer de sherry was geschon-

ken. Het verhaal was dat de cijfers dan 

behoorlijk daalden.
We kregen colleges die ingingen op maat,

plaats en schaal.
Bekend was het
college over de
woestijn. Eerst
niets dan zand,
maar een paal als
merkteken daagde
je uit om er
omheen te lopen.
Twee palen
maakten een
poort waar je
doorheen kon
gaan. De vraag was hoever de palen maxi-

maal uit elkaar mochten staan om over het

poorteffect te kunnen spreken. Principiële

puzzels, daar wisten ze van in Delft in die

tijd. En als student deed je gewoon mee,

zonder mokken. Het echte werk kwam 

later nog wel, dacht je.

Prof.ir. Jan Westra (1947), decaan faculteit Bouwkunde 

Over palen en poorten

Toen ik in 1978
voor het eerst het
door Maaskant
ontworpen gebouw
van de Akademie
voor Beeldende
Vorming in Tilburg
betrad, was ik 
onmiddellijk
onder de indruk.
Ik was niet de
enige die ervan
overtuigd was dat
we hier pas écht
alles zouden leren

over de kunst en er ook vooral meesterlijk

zouden leren tekenen. De voorstelling die 

ik er van tevoren over had, werd in het

eerste jaar radicaal uitgewist. De ene wereld

na de andere ging voor me open onder invloed

van een minstens voor de helft vernieuwd

docentencorps. Er werd ongelofelijk veel

gevergd van ons studenten en we werkten

keihard aan zowel theorie als praktijk,

met vuur en overgave. Fantastisch waren 

de indringende kunstbeschouwingen van

Marcel Vos. Of mysticus Chris Manders die

dwars door jou (en je werk) heen keek.

En later de tovenaar René Daniels, die alles

wat je inmiddels dacht zeker te weten

opnieuw op zijn kop zette. Er werd altijd

veel gediscussieerd en gestreden omdat de

zich snel veranderende akademie veel stof

deed opwaaien.
De vaak moeilijke maar geweldige akademie-

tijd heeft mijn leven grondig beïnvloed en

een proces in gang gezet dat altijd is blijven

doorwerken in mijn werk als schilder. Ook

de activiteiten die ik aan de TU/e ontplooi

vloeien voort uit een manier van kijken 

die terug te voeren is op wat zich destijds

heeft afgespeeld. Misschien is het geen

toeval dat ik telkens in situaties terechtkom

waar zich grote veranderingsprocessen 

afspelen, zoals ook nu binnen ons 

vakgebied aan de TU/e het geval is.

De studietijd was vooral zo inspirerend

omdat niets leek vast te staan. Openheid,

frisheid en grote vrijheid zonder vrijblijvend

te worden. ‘Kunst moet streng zijn’, en 

tegelijkertijd kreeg ik de opdracht mee

vooral zuinig te zijn op ‘die verwondering’.

Ik wens het elke student toe.

“Mam, welke opleiding zou ik moeten

volgen als ik matroos zou willen worden?”

En zo begon in 3-havo mijn zoektocht naar

de juiste opleiding om te kunnen gaan

varen. Waarom? Ik kan het alleen maar 

verklaren vanuit mijn gevoel. Ik wilde graag

op het water zijn. Misschien omdat mijn

grootouders op de binnenvaart hebben

gezeten? Ik weet het niet. Water is en blijft

een rode draad in mijn leven.

Na het één en ander uitgezocht te hebben,

bleek de Zeevaartschool in Vlissingen voor

mij de juiste keuze. En het is gelukt: met 

zeventien jaar naar de Zeevaartschool, twee

jaar internaat, een jaar stage-varen en dan

het vierde jaar afstuderen.

Na mijn examen heb ik meteen een baan 

gevonden als derde stuurman. Vier jaar 

heb ik gevaren en was ik inmiddels door-

gegroeid naar tweede stuurman. Tot op een

noodlottig moment in juni 1992 ik in het

ziekenhuis belandde en een rugoperatie

moest ondergaan. Weg zeevaartcarrière… 

Ik had niet verwacht dat ik zo snel zou

moeten stoppen, maar ik had geen keus. 

Vol goede moed ging ik op zoek naar een

baan aan de wal. Maar een zeevaartdiploma

is onbekend. Na een tussenstation bij Maas

Automaten in Son ben ik bij Brandweer

Eindhoven terechtgekomen. Aan boord was

ik verantwoordelijk voor de veiligheid en ik

ontdekte dat dit ook mijn passie was. Bij 

de brandweer kwam ik dus prima terecht.

Vanaf dat moment ben ik altijd met veilig-

heid begaan geweest en na een zestal jaren

bij de brandweer, ben ik naar de TU/e

gekomen, als hoofd Bedrijfshulpverlening. 

Een intensieve, gevarieerde en uitdagende

baan. Ook hier kan ik gelukkig mijn hart en

ziel kwijt. Alleen... het is geen varen. Die

paar jaren varen hebben mij geleerd hoe je

in de allermoeilijkste situaties respect voor

elkaar behoudt en moet samenwerken om

je doel te bereiken. Niet makkelijk, maar er

was één voordeel: aan boord kun je niet voor

elkaar weglopen. 
Als ik mijn leven opnieuw moest doen, zou

ik acuut dezelfde keuze hebben gemaakt.

Geen twijfel.

Mirjam Jahnke (1967), Hoofd Bedrijfshulpverlening TU/e

“Water is en blijft een rode draad in mijn leven”

Westra bij zijn aanstelling 

aan de TU/e, medio 1972.

Mirjam Jahnke op Puerto Rico, 

de haven van San Juan, 1989.

Frans Franssen in 1983.

Frans Franssen (1959), docent/begeleider bij Bouwkunde en Industrial Design

“Openheid, frisheid en grote vrijheid 

zonder vrijblijvend te worden”
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Ben jijj de ondernemendej jj
student die een
vliegende start 
wil maken?

LIOF YEAH! is een initiatief van NV Industriebank LIOF 
in samenwerking met Fontys Hogeschool - Hogeschool Zuyd - 
Maastricht University en o.a. Rabobank - Vodafone - RSM Wehrens,
Mennen & de Vries - Unilogic - Zuiderlicht - WijLimburg -
Schrijen-Lippertz - Limburg Onderneemt - LIOF Business Centers.

12 & 13 maart Amsterdam RAI

www.carrierebeurs.nl

Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers!

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

Algemeen

Dienst Interne Zaken
Maaltijden Auditorium
Maandag: spareribs, 2 sauzen, friet; holzfallersteak,
jus, gekookte aardappelen, rode kool; visschotel
‘neptunus’, halve kriel in de schil, gegrilde courgette.

Dinsdag: pita Gyros, griekse salade; kipfilet in zoet-
zure saus, aardappelkroketten, mexico mix; kalfs-
tartaar in roomsaus, pommes duchesse, peultjes.

Woensdag: lasagne; rundergehaktschijf, skin off
wedges, boterbonen; kipfilet ‘Toscane’, zoete 
aardappel, Italian grill.

Donderdag: jambalaya rijst, kipdrumsticks; koolvis
in een fijne tomatensaus, aardappelpuree, broccoli;
varkensvlees, groene pepersaus, steakhouse frites,
luxe gemengde salade.

Vrijdag: geen avondopenstelling.

TU/e-brede ict en
Statistiekcursussen
Applied Statistics for Product and 
Process Design
Within the ‘Continuing Engineering Education
Eindhoven’-initiative, CEE/e, a series of three 
courses around the topic ‘Applied Statistics for
Product and Process Design’ is organized this
spring. Upcoming is the first course, ‘Engineering
Statistics with Statgraphics’, starting March 26th
2010. Registration for this course is still possible.
For additional information and registration:
www.win.tue.nl/ceee of j.j.m.rijpkema@tue.nl. 

Faculty Club
Uitnodiging discussie bijeenkomst
Faculty Club, woensdag 17 maart 2010
Thema: relatie universiteit/bedrijfsleven: verschillen
en overeenkomsten tussen Leuven Research
Development (K.U.Leuven) en TU/e inzake spin-offs
- startende ondernemingen.
In Leuven ondersteunt de K.U.Leuven Research &
Development (LRD) onderzoekers actief in hun
interactie met de industrie en de valorisatie van hun
onderzoeksresultaten. 
Mede als gevolg van deze ondersteuning, neemt het
aantal (succesvolle) spin-offs jaarlijks toe. Ook in
Eindhoven zien we een toename van spin-offs, die
onder andere worden ondersteund door het TU/e
Innovation Lab. 
De universiteiten kennen een verschillende aanpak.
Reden voor de Faculty Club om een discussiebijeen-

komst te organiseren waarbij LRD Leuven en 
TU/e het omgaan/stimuleren van spin-offs nader 
belichten. 
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 maart
2010 om 16.30 uur in de University Club.
Er is een beperkt aantal plaatsen voor deze 
bijeenkomst, maar u kunt zich nu al aanmelden
door een email te sturen naar Toos Rikmans:
c.w.t.rikmans@tue.nl

Bibliotheek
Open access publicatiefondsen voor 
TU/e-onderzoekers
NWO wil stimuleren dat wetenschappelijke publi-
caties open access, d.w.z. voor iedereen toegankelijk,
op internet worden gepubliceerd. NWO stelt 
hiervoor een budget van 2,5 miljoen euro per jaar
beschikbaar. U kunt gebruik maken van dit fonds
indien uw onderzoek gefinancierd of gesubsidieerd
wordt door NWO.

Indien u publiceert in een tijdschrift van uitgeverij
Springer, kunt u een beroep doen op een door
Springer en UKB (het samenwerkingsverband van
de Nederlandse universiteitsbibliotheken) afgesloten
overeenkomst. Volgens deze overeenkomst kan 
iedere Nederlandse auteurs zijn of haar publicatie 
in een Springer tijdschrift zonder kosten open
access publiceren. 
Meer informatie bij: Léon Osinski (dienst IEC /
Bibliotheek, l.osinski@remove-this.tue.nl, 
040 2472821).

Industrial Design
Deelnemers workshop gezocht: 
een uniek aandenken aan uw dierbare
Heeft u in de afgelopen jaren te maken gehad met
het verlies van een dierbare? En heeft u moeite 
met het verwerken hiervan? Dan nodig ik u uit 
om deel te nemen aan deze workshop.
Mijn naam is Floris Kimman, ik ben afstudeerder
aan de faculteit Industrial Design. Voor mijn 
afstudeerproject ‘In Loving Memory’ heb ik een
workshop ontworpen en zoek ik geïnteresseerden
om hieraan deel te nemen.
Onder begeleiding van een rouwtherapeut zult u 
tijdens de workshop een tastbaar aandenken maken.
Hierbij staan de herinneringen aan de dierbare 
centraal. Doel van de workshop is het behouden 
en versterken van uw herinneringen.
De workshop zal over twee sessies (à ongeveer 
twee uur) verspreid worden:
Sessie 1: week van maandag 29 maart
Sessie 2: week van maandag 5 april

Voor vragen en interesse kunt u contact met 
mij opnemen: f.p.f.kimman@student.tue.nl. 

Mensen

Promoties
Ir. B.H.P. van de Kruijs verdedigt op maandag 15
maart zijn proefschrift en stellingen tegen de 
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Microwave-matter effects in 
metal(oxide)-mediated chemistry and in drying’. Van
de Kruijs promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr. L.A. Hulshof.

C.L.W. Sonntag MSc verdedigt op maandag 15 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 proef-
schrift luidt ‘Design of a Variable-Phase Contactless
Energy Transfer Platform using Air-Cored Planar
Inductor Technology’. Sonntag promoveert aan de
faculteit Electrical Engineering. De promotor is
prof.dr.ir. J.H. Blom.

Ir. H.C.J. Mulders verdedigt op dinsdag 16 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 proef-
schrift luidt ‘Spectroscopic Investigation of Indium
Bromide for Lighting Purposes’. Mulders promo-
veert aan de faculteit Technische Natuurkunde. 
De promotoren zijn prof.dr.ir. M. Haverlag en
prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen.

Drs. J.J.A.M. Smeets verdedigt op woensdag 17
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 ‘Sturen op klantwaarde:
Instrumenten voor woningcorporaties t.b.v. een
vraaggericht assetmanagement’. Smeets promoveert
aan de faculteit Bouwkunde. De promotor is 
prof.dr. H.J.P. Timmermans.

Ir. D.A. Roozemond verdedigt op donderdag 18
maart zijn proefschrift en stellingen tegen de 
bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘Algorithms for Lie
Algebras of Algebraic Groups’. Roozemond 
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr. A.M. Cohen.

Intreerede
Prof.dr.ir. G.J.J.A.N. van Houtum houdt op vrijdag
19 maart zijn intreerede aan de TU/e-faculteit
Industrial Engineering & Innovation Sciences. 

De titel van zijn rede is ‘Onderhoud van kapitaal-
goederen’. De plechtigheid vindt om 16.00 uur
plaats in de Blauwe Zaal van het Auditorium.

Diversen

Wetenschappelijk verzet tegen
intensieve veehouderij
Op initiatief van prof.dr. Roos Vonk, hoogleraar
sociale psychologie aan de Radboud Universiteit,
bereidt een groot aantal hoogleraren een publiek
pleidooi voor tegen de intensieve veehouderij. 
Vonk: “Ik zei onlangs in een debat in Nijmegen dat
het een schande is dat we in een beschaafd land 
zo met dieren omgaan, en dat het zich ook tegen
ons gaat keren: de vleesindustrie is de grootste 
veroorzaker van de klimaatcrisis. De manier waarop
wij dierlijke eiwitten produceren brengt ook tal 
van andere problemen met zich mee zoals honger,
waterschaarste, obesitas, een verstoring van de
mineralenbalans, dierziektencrises en ernstige 
aantasting van de biodiversiteit. Het publiek en 
de discussieleiders gaven wat tegengas, maar de 
collega-hoogleraren die deelnamen aan het debat
sloten zich volledig aan bij mijn standpunt.”
Inmiddels betuigden al meer dan 60 Nederlandse
hoogleraren steun aan het initiatief en Vonk hoopt
dat er meer hoogleraren vanuit verschillende 
disciplines mee gaan doen om de intensieve 
veehouderij te vervangen door een duurzamer 
en diervriendelijker systeem.
Hoogleraren die zich aan willen sluiten en/of 
mee willen denken over het initiatief wordt gevraagd
contact op te nemen via vonk@psych.ru.nl. 

Vacatures

PDEng Logistics management Systems faculteit
IEIS V39.1088 1,0 2 years.

PhD position Heterogeneous Catalysis faculteit ST
V37.1084 1,0 4 jaar Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus. 

Controller DFEZ V84.1085 1,0 Onbepaalde tijd
Schaal 11 CAO Nederlandse Universiteiten.

PDEng User System Interaction Faculteit ID
V51.1086 1,0 2 years.

Voor meer informatie ga naar: http://jobs.tue.nl.

(Advertenties)
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When taken?
1st of March in my home in the
Netherlands

What do we see?
You see Martenitsa, a small
piece of adornment, made of
white and red yarn. It is one of
the most important Bulgarian
traditions. 

Why taken?
It is a tradition which sends off
winter and welcomes spring.
You wish everyone good health.
We make a new Martenitsa every
year, together with the whole
family. It is nice to show this tra-
dition to the Cursor readers.
(HB)

Do you have a nice/weird/funny/beautiful
picture that you want to share? Contact
us at Engcursor@tue.nl

This week’s photographer: Hristina Moneva (30), who works for

the Embedded Systems Institute (ESI).

Sofia Szpigiel (25) and Juan Streb (27) came to the Netherlands together six months ago. They are
both following the two-year Software Technology design engineer program. Sofia: “Together this

is easier. You always have someone from the same culture, who speaks the same language and
whom you already know. Especially when you are tired, that is very welcome indeed.”

Sofia and Juan got involved more than six years
ago when studying at the same university in
Buenos Aires. It is the first time they have been
away from home this long. Juan: “We both really
wanted to go and do something else. We were
working in Buenos Aires, but projects there are
hardly challenging at all and besides there is
little industrial development taking place in
Argentina.” Sofia: “In addition, we wanted to
leave because we were fed up with the current 
situation in Buenos Aires. Prices keep rising,
while salaries stay the same. Even if you have a
high income you cannot buy a house or go on
holiday. We have had to save for a very long time
before being able to buy our tickets, while we
both had good jobs. The whole situation is rather
desperate.”
They fully share their enthusiasm about their
stay in Eindhoven. Juan: “It is a big challenge 
to be in another country. You are far away from
friends and relatives and the language is totally
different. Although it is a welcome bonus that
everybody speaks English, we really want to learn
Dutch. When you go to another country for an

extended period and you want to integrate with
the local population, that is the main thing.”
Sofia: “Even though the Dutch are very open, 
you need to take some action yourself to make
contact. I follow hockey training and I am the
only foreigner there. All Dutch girls help me out
with the language, and if I don’t understand it,
they speak English.” The only thing that the two
are struggling with is Dutch food. “We really try
to get used to your eating habits, but we just can’t
manage it. Milk with your lunch, dinner at six p.m.,
a ‘croquet sandwich’ - it is really awful!” 
Sofia and Juan would like to stay in the Netherlands
after completion of their program. Sofia: “We want
to have a good life in a place where we feel com-
fortable. Which is how we are feeling here. In the
long term I should like to set up a business in my
place of birth, Mar del Plata, in order to create a
source of income for its inhabitants.” (HB)

Do you have a special connection with someone here at the
TU/e and would you like to be portrayed in Cursor together?
Contact us at Engcursor@tue.nl

Photos: Bart van Overbeeke

Four Twente process engineers
are switching to the TU/e
Department of Chemical
Engineering and Chemistry.
Professor Hans Kuipers,
scientific director of IMPACT
(Institute of Mechanics,
Processes and Control), is the
most prominent figure of this
foursome. At the end of 2009
he won an Advanced Grant of
the European Research Council
(ERC) amounting to 2.5 million
euros. The Executive Board 
of the University of Twente
reacts with surprise and 
disappointment.

In addition to professor Hans
Kuipers (50), associate professor
dr.ir. Martin van Sint Annaland
(38) and assistant professors dr.ir.
Niels Deen (35) and dr. Fausto
Gallucci (35) will be coming to
Eindhoven. Van Sint Annaland
will be appointed professor for
the chair of Chemical Process
Intensification. In 2008 he won a
Vidi subsidy amounting to six
hundred thousand euros. It is

very likely that a hitherto
unknown number of PhD candi-
dates will move along with them.
Kuipers will hold the new chair of
Multiscale Computational Fluid
Dynamics. “This is a fantastic 
addition to our Section”, says
process engineer and vice dean
prof. dr. ir. Jaap Schouten. “In the
TU/e paragraph of the Chemistry
Sector Plan we have already 
indicated that process engi-
neering is one of our research
strengths. The research conduc-
ted by Kuipers focuses on the 
modeling of multiphase flow and
the experimental validation of
those models and links up well
with the research conducted
within my group and that of pro-
fessor André de Haan. My group
focuses specifically on the design
and development of new reac-
tors, which means that these two
research areas are eminently
complementary.”

Battle for brains
The Twente professor Kuipers
calls the request he received from

Eindhoven ‘an offer you can’t
refuse’. “TU/e has decided to
make a significant investment in
process technology and wants to
become a center of gravity in that
area in Europe. They have suited
the action to the words and acted
swiftly and firmly. For them this
is a megadeal. Sometimes the
battle for brains is fought at
daggers drawn”, says Kuipers.
The Twente Executive Board is
unpleasantly surprised by the 
unexpected departure of the 
researchers. In the University
Council meeting chairwoman
Anne Flierman said that sharp
words were spoken about this.
The Twente University Council
posed some critical questions
about the departure. In the 
consultative meeting pro-UT
member Jan van Alsté called it an
‘underhand matter’. He won-
dered whether the UT should 
reconsider its participation in 
the 3TU federation if scientists
are pinched from each other in
this fashion. (HK)/.

Twente process engineers
moving to TU/e

The influx of new students at
Architecture, Building and
Planning (Bouwkunde) must
be reduced by one-third.
Moreover, several chairs will
be abolished and there are
mergers in the offing
between a number of groups.
This may be read in the 2014
vision, which the Department
Board will present to the
TU/e Executive Board on
March 18.

According to dean prof. ir. Jan
Westra there is simply no other
way out for his Department:
“Somehow or other,
Bouwkunde needs to become
more compact. At present the
Executive Board is still sup-
porting us, but as of next year
we must, just like Delft, remain
at a zero level”, he explains, 
referring to the budget deficits
which the Department has
been coping with for many
years.
The Department has kept its
hand on the purse-strings for a
while now. This is evidenced by
a halt on vacancies, students 

-consequently- complaining
about the lack of supervision,
and less room for ‘fringes’, as
Westra calls extra trips, while
students have for over a year
been paying a fee for materials
they use in the workshop.

Every year there are some four
hundred and fifty newcomers
flowing into the Department of
Architecture, Building and
Planning, of whom some two-
thirds come from pre-uni-
versity education and one-third
from other university studies.
“Out of those three hundred
VWO pupils some twenty-five
percent drops out in the first
year. We should like to hang on
to them if possible”, says
Westra. For this reason the
Department wants to tighten
the admission requirements,
in order to reduce the VWO
influx from three to around two
hundred eventually. “This soon
entails discussions about
systems with great political
sensitivity, such as quota.”
(MvdV)/.

Many impopular 
measures required 
at Bouwkunde
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In april is de eerste onderzoeksvisitatie 
bij Industrial Design. Ziet u die met 
voldoende vertrouwen tegemoet?
“Ik heb er zin in. Het is altijd een heel
avontuur als je als faculteit voor de eerste
keer gevisiteerd wordt. De faculteit
Industrial Design is pas tien jaar jong, 
wij zijn de Benjamin van de campus. 
De kracht is dat we hier onderzoekers
hebben die de nodige onderzoeksjaren 
inbrengen. Mijn eigen voormalige groep,
Business Process Design, bestaat binnen
deze faculteit twee jaar, maar we brengen
vijftien jaar onderzoek mee. Zo ging dat
ook bij de andere groepen. Maar als je niet
oppast dan is 1+1+1+1 niet 4, maar ergens
rond de 2,5 omdat iedereen vanuit zijn
eigen domein komt. Dus daarmee heb je
nog geen facultair onderzoeksprogramma.
Ik denk dat we best trots mogen zijn op 
wat er bereikt is met de vier disciplines en
drie paradigma’s: 1+1+1+1=7. Aan ons de
taak om dat aan de visitatiecommissie 
over te brengen.”

Op dit moment heeft de faculteit goede
banden met onder meer Singapore,
Zhejiang, Sydney en de VS. Zijn er 
verdere plannen voor de internationale
positionering? 
“Er liggen zeker plannen. Rond het stuk
ontwerpen wordt Azië steeds belangrijker.
Daar blijven we dus bouwen. Binnen
Europa is de Aalto University in Helsinki
een hele belangrijke. Op dit ogenblik zijn
ze in Finland bezig met zogenaamde living
labs, ook wel ‘inpirational testbeds’. 
Ik zie wel voor me dat onderzoekers uit
Eindhoven en Helsinki kunnen samen-
werken in zo’n lab, of eventueel per video
met elkaar kunnen meekijken. Uiteindelijk
zou de samenwerking misschien zelfs
kunnen leiden tot een gezamenlijke 
opleiding. Ik vind het in ieder geval heel
belangrijk dat studenten leren werken 
in een internationale context. Heel veel 
producten worden ontworpen in interna-
tionale ketens, voor internationale markten.
Dus hoe eerder studenten daarmee te
maken krijgen, hoe beter. Jeu Schouten zei
altijd: “Wiskunde is hier hetzelfde als in
Sydney of in buiten-Mongolië.” Daar heeft
hij gelijk in, maar design en social sciences
zijn elders ter wereld totaal anders dan in
Nederland. En daar proberen wij onze 
studenten en onderzoekers rekening mee
te laten houden.”

Wie moet de nieuwe minister van
Onderwijs worden en waarom?
“Onze rector Hans van Duijn heeft zich
recent (in Cursor 18, red.) zeer negatief 
uitgelaten over minister Plasterk. Zijn
woorden waren mij uit het hart gegrepen.
Een volgende minister van Onderwijs moet
er in zijn wetenschapsbeleid rekening mee
houden dat engineering sciences een heel
bijzonder vakgebied is. Dat gaat niet alleen
over onderzoek, maar ook over het valori-
seren, het toepassen ervan in een sociaal-
economische context. Dus als de guide-
lines die wij krijgen van het ministerie
alleen maar gaan over meer papers schrijven,
dan kom je nooit aan die integratie en
thema’s toe. Want er worden teveel papers
geschreven door mensen die alleen maar
in hun smalle vakgebied zitten, wat zo nog
smaller wordt. Juist de mensen die werken
aan integratie en toepassing moeten 
gehonoreerd worden als weten-
schapper.”(SK)/.

Gaat u een frisse wind laten waaien 
of gaat u voortbouwen?
“Voortbouwen. Of liever: uitbouwen. In de
afgelopen jaren zijn er vier vakgroepen 
opgebouwd: Designed Intelligence, User
Centered Engineering, Designing Quality
in Interaction en Business Process Design.
Die disciplines wil ik versterken.
Daarnaast wordt er gewerkt vanuit drie 
wetenschappelijke paradigma’s; engi-
neering, social sciences -zowel aan de 
user-kant als aan de bedrijfskundige kant-
en design -het creatieve vermogen nieuwe
dingen te scheppen. Je kunt daarmee een
samenspel creëren wat anderen niet zo
heel erg makkelijk kunnen doen. Daar ligt
de kracht van onze faculteit. Dat stuk wil ik
met name verder uitbouwen. Heel belang-
rijk is daarbij de integratiecomponent. 
De drie wetenschappelijke achtergronden
komen samen in thema’s waarmee we hier
werken, in een model dat door directeur
onderwijs Caroline Hummels is ontwik-
keld. Die thema’s zijn op dit moment
onder andere lighting, wearable senses en
playful interaction. Ze zijn ontstaan door
mensen die binnen de faculteit min of
meer toevallig op die gebieden samen-
kwamen. We willen blijven zoeken naar
thema’s die die synergie in zich hebben.
Mijn rol daarin is dat automatische wor-
dingsproces stimuleren, niet top-down 
vertellen wat er gedaan moet worden.”

Wat gaan studenten ervan merken dat 
ID een nieuwe decaan heeft?
“Als het goed is niet te veel. Mijn doel is
uitbouwen, niet vérbouwen. Wat ze wél
zullen merken, met name de masterstu-
denten en de promovendi, is dat duale
beleid: enerzijds het versterken van de 
disciplines en anderzijds de integratie 
van de paradigma’s middels die thema’s.
We hebben een tijd gehad, met name in
startfase van de faculteit, dat elke student
met een gek idee zijn eigen onderwerp
mocht definiëren. Ik verwacht dat we ons
veel meer gaan focussen op bepaalde
thema’s, behoudens de enkele student 
die echt met hét briljante idee komt. Dit 
betekent dat we ook bepaalde thema’s niet
zullen doen. Je zou kunnen denken: dat 
is jammer voor de studenten, want dan
kunnen ze hun creativiteit niet meer ont-
plooien. Maar mijn ervaring is dat een
goede student binnen één thema tientallen
mogelijkheden kan zien voor een project.”

Wat vindt u van de kloof die door studenten
ervaren wordt tussen hen en het faculteits-
bestuur?
“Wij zien onze studenten graag als junior-
medewerkers. Maar ze komen hier binnen
als vwo-scholier, en ze moeten groeien tot
het punt waarop ze daadwerkelijk functio-
neren als juniormedewerker. Ik kan me
voorstellen dat die kloof voor dat omslag-
punt best groot is. Want scoor je niet op
voldoende competenties, dan moet je een
semester overdoen en misschien begrijp je
nog niet waarom. En je hebt een onderwijs-
directeur en dan zit er nog ergens een
decaan op die vloer daarboven en die goede
man of vrouw heb je nog nooit gezien. 
Ik denk aan de andere kant dat de kloof op
deze faculteit ontzettend klein is op het
moment dat studenten aankomen in de
master, of als ze gaan promoveren. Ik heb
zelf vele jaren in Singapore gewerkt en ben
daar ook hoogleraar geweest. Als je het
hebt over kloven; dan is hiér geen kloof,
ook niet voor de eerstejaars. Zelfs een 
promovendus mocht daar niet bij de
decaan komen. Er stond, letterlijk, een 
gele lijn op de grond: ‘student tot hier’.”

Nieuwe ID-decaan Aarnout Brombacher:

“Ik wil uitbouwen, niet vérbouwen”

Curriculum vitae
prof.dr.ir. Aarnout Brombacher

AAaarrnnoouutt  BBrroommbbaacchheerr  wweerrdd  oopp  2200  sseepptteemmbbeerr  11996611  ggeebboorreenn  ttee  RRootttteerrddaamm..  HHiijj  ssttuuddeeeerrddee  
ccuumm  llaauuddee  aaff  bbiijj  EElleekkttrrootteecchhnniieekk  aaaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  TTwweennttee,,  wwaaaarr  hhiijj  tteevveennss  pprroommoovveeeerrddee..
ZZiijjnn  pprroommoottiiee--oonnddeerrzzooeekk  ddeeeedd  hhiijj  iinn  ssaammeennwweerrkkiinngg  mmeett  PPhhiilliippss..  IInn  11999933  wweerrdd  hhiijj  aaaannggeesstteelldd
aallss  ddeeeellttiijjdd--hhoooogglleerraaaarr  aaaann  ddee  TTUU//ee,,  eenn  iinn  11999977  wweerrdd  hhiijj  vvoollttiijjdd--hhoooogglleerraaaarr  bbiijj  TTeecchhnnoollooggiiee
MMaannaaggeemmeenntt..  IInn  22000077  mmaaaakkttee  hhiijj  mmeett  zziijjnn  ggrrooeepp  BBuussiinneessss  PPrroocceessss  DDeessiiggnn  ddee  oovveerrssttaapp  nnaaaarr
IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn..  AAaarrnnoouutt  BBrroommbbaacchheerr  iiss  tteevveennss  éééénn  vvaann  ddee  hhooooffddrreeddaacctteeuurreenn  vvaann  hheett  
ttiijjddsscchhrriifftt  QQuuaalliittyy  aanndd  RReelliiaabbiilliittyy  EEnnggiinneeeerriinngg  IInntteerrnnaattiioonnaall..  VVeerrddeerr  iiss  hhiijj  aaccttiieeff  iinn  ddiivveerrssee
llaannddeelliijjkkee  ccoommmmiissssiieess  eenn  wweerrkkggrrooeeppeenn,,  oonnddeerr  aannddeerree  ddee  aaddvviieessccoommmmiissssiiee  IInntteeggrraallee
PPrroodduuccttccrreeaattiiee  eenn  --RReeaalliissaattiiee  ((éééénn  vvaann  ddee  IInnnnoovvaattiieeggeerriicchhttee  OOnnddeerrzzooeekksspprrooggrraammmmaa’’ss  
vvaann  SSeenntteerr  NNoovveemm))..  DDeezzee  ccoommmmiissssiiee  ggeeeefftt  aaddvviieess  aaaann  hheett  MMiinniisstteerriiee  vvaann  EEccoonnoommiisscchhee
ZZaakkeenn..  

Ook al werkt hij pas sinds 2007 bij Industrial Design, 

hij is trots op wat ‘de Benjamin van de TU/e-campus’ 

in korte tijd heeft opgebouwd. Prof.dr.ir. Aarnout

Brombacher, voormalig hoofd van de vakgroep Business

Proces Design, is per 1 maart decaan van Industrial Design.

Hij volgt prof.dr.ir. Jeu Schouten op, die vanaf de oprichting 

in 2001 aan het roer stond. Zodra hij was aangenomen 

als decaan, ‘solliciteerde’ Brombacher op de vrijgekomen 

onderzoeksfunctie bij zijn eigen vakgroep, waar hij nu 

twee dagen per week blijft werken. 
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Dijkgraaf, gelauwerd theoretisch natuur-
kundige, hoogleraar aan de Universiteit
van Amsterdam en voorzitter van de
KNAW, gaat in op de theorie hoe tijd,
ruimte, elementaire deeltjes en natuur-
krachten precies met elkaar samen-
hangen.
De snaartheorie veronderstelt een 
tien- of elfdimensionale ruimte en 
supersymmetrie. Een onontdekte wereld
die een onwaarschijnlijke schat aan 
mogelijkheden herbergt. Dat vergt 
natuurlijk veel voorstellingsvermogen.
Want zelfs al zouden bepaalde deel-
aspecten van de snaartheorie weten-
schappelijk worden geverifieerd, dan
nog zou dat de theorie erachter niet 
bewijzen. Het blijft een verhaal met 
veel losse eindjes.
Het aantonen van extra dimensies 
lijkt voorlopig een brug te ver. Hoewel, 
er wordt hoopvol uitgekeken naar de 
resultaten van CERN, nabij het Zwitserse
Genève. In augustus 2008 nam de 
onderzoeksorganisatie de Large Hadron
Collider (LHC) in gebruik. Het is de

grootste deeltjesversneller ter wereld
waarmee wetenschappers hopen het
Higgs-boson te vinden. Dat is een deeltje
dat andere deeltjes massa geeft en is het
laatste nog niet geobserveerde deeltje
van het standaardmodel van de materie.
Als tijdens een experiment met de LHC
energie zou verdwijnen, dan zou die 
zich in theorie in een andere dimensie
moeten bevinden. Ergo: de wereld
waarin we leven is dan inderdaad super-
symmetrisch. Het zou een godsgeschenk
zijn voor theoretische fysici. Want elk
deeltje heeft dan een supersymmetrische
(zwaardere) partner. En dat biedt een 
kolossale berg (on)mogelijkheden. 
Haast te mooi om waar te zijn.
Of we ooit moedig daarheen gaan waar
nog geen mens is geweest? Dat staat 
nog steeds in de sterren geschreven. 
Aan Dijkgraaf de taak om met zijn lezing
een haast onvoorstelbare toekomst een
stukje dichterbij te halen. (FvO)/.
Woensdag 17 maart, Blauwe Zaal Auditorium 
van 11.45 tot 13.00 uur.

Niets zo vertederend als een 
pasgeboren baby. Maar de fragiele
schepsels zijn ook lucratieve 
handelsartikelen. Dat blijkt uit de 
onthutsende documentaire van de
Israëlische regisseur Zippi Brand 
Frank. In De Zwarte Doos wordt
maandagavond 15 maart haar film
‘Google Baby’ (2009) vertoond.
Aansluitend volgt een discussie 
onder leiding van dr. Philip Nickel
(IE & IS) en hoogleraar Mark Post (BMT).

Niet iedere kinderwens van een vrouw
kan worden vervuld. Op zoek naar eigen
kroost besluiten veel ouders om adoptie-
kinderen te nemen. Sinds enige tijd biedt
in vitro fertilisatie (ivf ) een alternatief
voor kinderloze paren. Aan deze techniek
hangen voorschriften en een stevig prijs-
kaartje. En ziedaar, de globalisering doet
vanzelf zijn intrede. Want wat in het ene
land is uitgesloten, kan gemakkelijk
verderop.
Die verbazingwekkende ontdekking doet
Zippi Brand Frank in haar film Google
Baby. Tijdens haar onderzoek stuit ze via
internet op een wereldwijd netwerk van
vraag en aanbod in baby’s. Google Baby
reist over drie continenten en toont de 
opkomende markt in baby’s. Op haast 
industriële wijze worden pasgeborenen
geproduceerd tegen een lage kostprijs.
Frank volgt een Israëlische zakenvrouw
die alles regelt voor haar klanten. 
Ze koopt online sperma en eicellen, 
vriest meerdere embryo’s in en vliegt
naar India. Daar wachten goedkope
draagmoeders die het ‘eindproduct’ 
ter wereld brengen.
Uiteraard kent deze vorm van mensen-
handel een keerzijde. Alleen embryo’s 
die naar wens van de klant zijn worden
gebruikt. Kans op suikerziekte, een 
longaandoening of hartklachten? 
Moet het een jongetje of meisje worden?
Het is genetisch allemaal te achterhalen
en te selecteren. Negen maanden later
mag de westerse klant zijn kind in 
ontvangst nemen.
Of niet. Zoals een Japans echtpaar dat
tijdens de negen maanden durende 
productie plotseling gaat scheiden. 
Geen van beiden wil de baby. Vervolgens
wordt de draagmoeder door de Indiase
autoriteiten onder druk gezet om voor 
het kind te zorgen. Pas als blijkt dat de

vrouw daartoe financieel niet
in staat is, komt de Japanse
oma haar kleinkind ophalen.

Blik wurmen
En dan is er het stel dat een
baby weigert omdat het te
vroeg is geboren en de kans 
op een afwijking bestaat. 
Dit soort akelige taferelen
neemt toe naarmate de handel
in baby’s groeit. 
Ook prof.dr. Mark Post 
realiseert zich dat. Maar de
vasculair bioloog, ooit een arts
met patiënten, plaatst toch wat
kanttekeningen. “Dankzij ivf
en het invriezen van embryo’s
kunnen mensen hun kinder-
wens laten uitkomen en 
gelukkig worden. Je kunt 
deze technieken dus niet
zomaar afwijzen omdat je
bang bent dat je een blik
wurmen opent. Dat geldt in
feite voor alle wetenschappe-
lijke ontwikkelingen.
Genetisch gemodificeerde 
gewassen brengen risico’s 
met zich mee, maar kunnen
wel de wereldbevolking
voeden. 
Het beste zou zijn om dat
soort keuzes door ethici te
laten wegen en met regel-
geving in te perken. 
Met alle mondiale excessen 
op de koop toe. Er is geen
andere weg.”

Er zal volgens Post altijd een
afweging plaatsvinden tussen
maatschappelijk nut en de
kans op misbruik. Zo is het
implanteren van embryo’s de
laatste jaren sterk verbeterd. De kans op
succes ligt rond de veertig procent, gelijk
aan dat van een natuurlijk embryo. “Die
verbetering is het gevolg van de maat-
schappelijke druk. Eerst moesten er
meerdere embryo’s worden ingebracht,
met het risico op een ongewenste
meerling. Nu kunnen we een embryo
beter doorgronden, mogelijke aandoe-
ningen uitsluiten en levensvatbaarder
maken. Het volstaat tegenwoordig om
slechts één enkel embryo te implanteren.

Maar die verbeterde techniek biedt ook
de kans om te selecteren op zaken die
niets met levensvatbaarheid te maken
hebben. Bijvoorbeeld de keuze tussen
een jongen of meisje. 
In Nederland is dat door de overheid
verboden en valt dat goed te controleren.
Maar dat is niet in alle landen hetzelfde.”
Misbruik van wetenschap is van alle
tijden en een randverschijnsel, meent
Post. Toch mag dat volgens hem geen

reden zijn om waardevrije wetenschap 
de kop in te drukken. “Het feit dat de
uitkomsten kunnen worden misbruikt
mag geen reden zijn om wetenschappe-
lijke vondsten tegen te houden. Daarmee
zou je het kind met het badwater weg-
gooien.” (FvO)/.
Maandag 15 maart vanaf 19.30 uur 
in De Zwarte Doos.

Snaartheorie vol losse eindjes

‘To boldly go where no man has gone
before’. Echte trekkies veren op bij deze 
openingszin van Star Trek. Wie heeft als
klein kind niet gedroomd van tijdreizen 
in het heelal? Of een keertje roepen:
‘Scotty, beam me up’ om daarna zonder
enige inspanning op te gaan in nevelen
en neer te dalen op een andere plek. Het
is nog verre, verre toekomst en wellicht

zal het altijd blijven bij luchtfietserij.
Toch is de sciencefiction televisieserie
helemaal niet zo onrealistisch.
Tenminste, als we de aanhangers van 
de snaartheorie mogen geloven.
Niemand minder dan prof.dr. Robbert
Dijkgraaf zal woensdag 17 maart in de
Blauwe Zaal van het Auditorium het
zijne hierover zeggen.

Google Baby: baby’s van de lopende band



Nadat de demonstratie-
les een succes bleek,
heeft het Studenten-
sportcentrum besloten
deze nieuwe sport aan 
te bieden aan zijn sport-
kaarthouders. Er komt
een clinic van vijf bijeen-
komsten Escrima, een
klassieke, maar onor-
thodoxe vechtsport. 
De training is gericht
op alledaagse praktijk.

“Het grote voordeel van
Escrima is dat het een heel

praktisch systeem is. Bij
ons zul je geen gekke
sprongen of acrobatische
hoogstandjes zien. De
nadruk ligt op het uit-
schakelen van je tegen-
stander door stoten,
klemmen of trappen. Als 
je op straat lastig gevallen
wordt, is dat meestal door
iemand die groter of
sterker is dan jezelf. Wij
willen onze tegenstander
verslaan door techniek en
niet door puur brute
kracht”, legt docent Harry

Vandenboorn
uit. Blote hand
en stok zijn dan
de belangrijkste
hulpmiddelen.
Naast kracht en
snelheid zal de
training vooral
gericht zijn op
het ontwikkelen
van explosivi-
teit, balans,
concentratie, coördinatie
en timing. De lessen
vinden plaats op de drie
laatste maandagen van

maart en op 12 en 19 april
van 22.00 tot 23.00 uur.
(NS)/.
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En hoe is het in Zürich ?

Voor mijn stage ben ik 
terechtgekomen bij de 
beroemde ETH Universi-
teit in Zürich. Ik doe 
hier onderzoek naar het
bepalen van iemands
mentale activiteit door
onder andere de huid-

geleiding te meten, zoals
dat ook bij een leugen-
detector gebeurt. Als je
bijvoorbeeld een presen-
tatie geeft, krijg je mis-
schien wel eens klamme
handen. Je autonome 
zenuwstelsel reageert 
onbewust op de stress 
en je huid gaat door het
zweten beter geleiden. 
Ik plak hier proefpersonen
vol met elektroden en
heel gevoelige draadloze
sensoren en probeer deze
signalen vervolgens op
een slimme manier te
analyseren.
Voordat ik hier kwam,
dacht ik dat Zürich een
relatief kleine stad met
een nogal saai imago was,
maar niets bleek minder
waar! Afgelopen jaren is
deze grootste Zwitserse
stad al zeven keer verkozen

tot de beste stad ter
wereld om te wonen
vanwege de hoge levens-
kwaliteit. Het bevalt me
dan ook ontzettend goed,
alles is hier schoon en 
efficiënt. Het openbaar
vervoer is fantastisch en
rijdt in tegenstelling tot
Nederland ook werkelijk
op het bekende Zwitserse
uurwerk. In de bergen
hebben de treinen zelfs
tandwielrails en sneeuw-
schuivers, wat er erg leuk
uitziet. Inmiddels heb ik
met mijn interrailkaart
alle uithoeken ook wel
gezien: Genève, Lausanne,
Bern, St. Gallen. Wat ook
erg goed is voor mijn
Duits, Frans en Italiaans.
Inmiddels ben ik al twee
keer wezen skiën, wat
hier prachtig kan tussen
de meer dan vier kilometer

hoge Alpen. Er is ook 
een levendig Erasmus-
netwerk waar ik al veel
vrienden gemaakt heb.
Elke week is er een ‘inter-
national pub’, worden 
activiteiten georganiseerd
en vooral heel gezellige
feestjes! Per capita kent
Zürich de meeste clubs
en barretjes. 
Het nachtleven is
hier zo enorm dat
het vertrouwde
Stratumseind 
toch een beetje 
verbleekt... Zo ben
ik vrijdag in twee
gave clubs geweest
en zaterdag eerst
een pre-party bij
een vriendin thuis
en vervolgens door
naar het beruchte
Medifest!
Het wonen in het

exclusieve domein van de
financiële wereld heeft
wel een nadeel: 
het leven is extreem duur
als student. Toen ik hier
aankwam, heb ik dan ook
met veel plezier ‘s werelds
duurste burger verorberd
(volgens de Big Mac index
van de Economist). 

Maar één troost: voor
mijn afstuderen ga ik
naar Shanghai waar de
Big Mac het goedkoopst
is, een mooi contrast!

Vincent Aarts, 
masterstudent Electrical
Engineering

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.

Hele week reizen
door foutje OV-chip
De hele week gratis
reizen. Tot 16 maart
kunnen studenten dat
doen, ongeacht of ze een
week- of een weekend-
kaart hebben. De oorzaak
is een overlap tussen de
oude OV-kaart en het
nieuwe chipsysteem.

Een woordvoerder van
Translink, dat de chipkaart
invoert, erkent het pro-
bleem. Doordat studenten
tweemaal per jaar mogen
wisselen van week- of
weekendkaart, staan op de
OV-chipkaart nu beide
kaartsoorten. Tot 16 maart
blijft de kaart voor 2009
ook nog werken. Studenten
die toen een weekkaart
hadden en nu de weekend-
kaart activeren, reizen de
hele week gratis.
Bij Translink merken ze
sinds anderhalve week dat
studenten de overlap
ontdekt hebben. “Het

aantal studenten dat er
gebruik van maakt, is niet
groot”, zegt een woord-
voerder. Op 16 maart is 
het uit met de pret. “Dan
worden in één klap alle
oude kaarten eraf gesme-
ten.”
Eerder ondervonden stu-
denten vooral veel nadeel
van de invoering van de
OV-chipkaart. Ze kregen
hun kaart te laat of niet op-
gestuurd, de oplaadpunten
werkten niet goed en er
rezen vraagtekens over de
privacygevoeligheid van
het systeem. 
Overigens is vandaag
onder het motto ‘Laat je
niet buitensluiten’ de slot-
campagne begonnen die
studenten duidelijk maakt
dat ze hun chipkaart voor
16 maart echt moeten
opladen. Ze zijn de eerste
groep die vanaf dan alleen
nog met de chipkaart
kunnen reizen. (HOP)/.

Wie het komend acade-
misch jaar in het buiten-
land gaat studeren, hoeft
niet te rekenen op een
Erasmusbeurs van 250
euro per maand. Dat meldt
Transfer, het blad van de
internationaliserings-
organisatie Nuffic. 

De Erasmusbeurs is
bedoeld voor studenten die
tijdens hun opleiding drie
maanden tot een jaar in
een ander Europees land
studeren. Dit jaar bedroeg
de toelage nog 250 euro per
maand. Maar dat bedrag
gaat wellicht omlaag, zo
heeft het Nationaal Agent-
schap, dat het beurzen-
programma in Nederland
coördineert, aan de instel-
lingen laten weten. Anders
lukt het komend jaar niet
meer alle studenten een
toelage te geven.

“Universiteiten en hoge-
scholen krijgen ieder jaar
een bepaald budget om de
beurzen uit te keren,” zegt
Joy Plokker van het Natio-
naal Agentschap. “Dat
budget wordt later her-
verdeeld op basis van het
aantal daadwerkelijk uit-
gekeerde beurzen. Maar
door de grote groei van het
aantal aanvragen, is het
totale budget niet meer 
toereikend.”
En dus moet de beurs
omlaag, bijvoorbeeld naar
200 euro per maand. “Dat
is het Europese minimum,”
zegt Plokker. “Verder mag
ieder land de hoogte van de
beurs zelf bepalen.”
In Nederland vragen
jaarlijks minder dan vijf-
duizend studenten een
Erasmusbeurs aan.
(HOP)/.

Spaanse Serenata en trage tango 
op muziek van Ensuite

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Erasmusbeurs mogelijk omlaag

Een indruk van Escrima met docent
Vandenboorn (links).

Realistisch vechten bij Escrima; 

en na de training veilig naar huis

WWaannnneeeerr  SSeerreennaattaa  EEssppaaggnnoollaa  kklliinnkktt  uuiitt  ddee  vviijjffttiigg  iinnssttrruu--
mmeenntteenn  vvaann  EEnnssuuiittee,,  ssttrreekktt  IIrreennee  vvaann  BBuusssseell  ((zziiee  ffoottoo))  hhaaaarr
aarrmmeenn  iinn  ddee  lluucchhtt  eenn  kkiijjkktt  hheett  ppuubblliieekk  ssttrraakk  aaaann..  SSaammeenn  mmeett
DDaannssggrrooeepp  MMooddeerrnnee  DDaannss  vvaann  FFoooottlloooossee  vveerrzzoorrggtt  zzee  eeeenn  vvaann
ddee  ooppttrreeddeennss  bbiijj  hheett  ddaannssccoonncceerrtt  DDaanncciinngg  oonn  tthhee  GG--ssttrriinngg..
DDaatt  wwaass  zzaatteerrddaagg  66  mmaaaarrtt  iinn  hheett  AAuuddiittoorriiuumm..  DDee  mmuuzziieekk  wweerrdd
vveerrzzoorrggdd  ddoooorr  SSyymmffoonniieeoorrkkeesstt  EEnnssuuiittee  eenn  bbllookkfflluuiitteennsseemmbbllee
SSaammbbuuccaa  oonnddeerr  lleeiiddiinngg  vvaann  rreessppeeccttiieevveelliijjkk  ddee  ddiirriiggeenntteenn

GGhhiissllaaiinn  BBeelllleeffrrooiidd  eenn  MMaaaarrttjjee  vvaann  ddeenn  BBoooomm--CCooppppeess..
DDee  aavvoonndd  hhaadd  eeeenn  zzeeeerr  ggeevvaarriieeeerrdd  pprrooggrraammmmaa..  HHeett  ppuubblliieekk
zzaagg  ooookk  eeeenn  ttrraaddiittiioonneellee  wwaallss  eenn  eeeenn  iinnddrruukkwweekkkkeennddee  ttrraaggee
ttaannggoo..  HHeett  hhoooorrddee  aaaannsstteekkeelliijjkkee  jjooooddssee  kklleezzmmeerrmmuuzziieekk,,  eeeenn
ssttrriijjdd  ttuusssseenn  ssoopprraaaannbbllookkfflluuiitt  aannddeerree  fflluuiitteenn  eenn  EEnnggeellssee
vvoollkkssmmuuzziieekk..  AAllss  vveerrrraassssiinngg  kkwwaamm  eeeenn  ssttrriipptteeaassee  oopp  ddee
mmuuzziieekk  vvaann  BBiigg  SSppeennddeerr  wwaaaarrbbiijj  MMaauudd  SStteevveerrss  zzoonngg  wwaatt
MMaarrlliiee  vvaann  LLiieesshhoouutt  vvaann  FFoooottlloooossee  lliieett  zziieenn..  ((NNSS))
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IIkk  wweeeett  hheett  bbeetteerr

““IIkk  hheebb  ddee  ppllaannnniinngg
mmiinnsstteennss  ddrriiee  kkeeeerr  aaaann  jjee
ddoooorrggeessttuuuurrdd,,  ddaaaarr  mmooeett
jjee  vvaann  oopp  ddee  hhooooggttee  zziijjnn!!””
OOpp  bbeevveelleennddee  ttoooonn
pprroobbeeeerrtt  iieemmaanndd  mmiijj  
dduuiiddeelliijjkk  ttee  mmaakkeenn  ddaatt  iikk
vveerrwwaacchhtt  wwoorrdd  vvaannaavvoonndd
aaaannwweezziigg  ttee  zziijjnn..  MMeett  eeeenn
hhaallff  oooorr  nnaaaarr  hheett  rreellaaaass
lluuiisstteerreenndd  bbeeggiinntt  mmiijjnn
mmeenniinngg,,  ddiiee  eeeerrsstt  nnoogg
zzwweevveenndd  wwaass,,  ssnneell  
dduuiiddeelliijjkk  ttee  wwoorrddeenn..  
DDaatt  aaaannwweezziigg  zziijjnn,,  ddaatt
ggaaaatt  hheemm  nniieett  wwoorrddeenn!!
VVoooorr  bbeettwweetteerriigghheeiidd  hheebb
iikk  eeeenn  zzwwaarree  aalllleerrggiiee  eenn  
ddiitt  iiss  eeeenn  ggeevvaalllleettjjee  wwaaaarr
mmiijjnn  iimmmmuuuunnssyysstteeeemm  
nniieett  oommhheeeenn  kkaann..

IIeemmaanndd  oovveerrttuuiiggeenn,,  ooff
ddoooorr  bblliijjvveenn  ddrraammmmeenn  
oomm  jjee  ggeelliijjkk  ttee  kkrriijjggeenn..  
HHeett  iiss  eeeenn  dduunnnnee  sscchheeiiddss--
lliijjnn  wwaaaarr  iieeddeerreeeenn  aaff  eenn  
ttooee  oovveerrhheeeenn  ggaaaatt,,  ooookk  iikk..
PPaass  aallss  jjee  vvoollccoonnttiinnuu
zziinnnneenn  aallss  ‘‘zziiee  jjee  wweell’’  eenn
‘‘zzeeii  iikk  hheett  nniieett’’  nnaaaarr  jjee  
ttooee  ggeesslliinnggeerrdd  kkrriijjggtt,,  
wweeeett  jjee  wweeeerr  wwaaaarroomm  
bbeettwweetteerriigghheeiidd  zzoo  vveerr--
vveelleenndd  iiss..  HHeett  ffeeiitt  ddaatt
ffeeeeddbbaacckk  nniieett  lliijjkktt  aaaann  
ttee  kkoommeenn,,  mmaaaakktt  hheett  
eexxttrraa  eerrgg..  TTeeggeennggaass  ggeevveenn
mmoonnddtt  oonnhheerrrrooeeppeelliijjkk  
uuiitt  iinn  eeeenn  eeiinnddeellooooss
wweelllleess--nniieetteess,,  wwaaaarrbbiijj  
ddee  bbeettwweetteerr  oonneeiinnddiigg  
llaanngg  wweelllleess  bblliijjkktt  ttee
kkuunnnneenn  zzeeggggeenn..  

NNaa  eeeenn  kkwwaarrttiieerr  llaanngg
ssttaannddppuunntteenn  hheerrhhaalleenn,,
bbeeëëiinnddiigg  iikk  ddee  aaaannwweezziigg--
hheeiiddddiissccuussssiiee  ddoooorr
ggeewwoooonn  ttee  vveerrttrreekkkkeenn..  
HHiijj  zzaall  vvaannzzeellff  wweell  zziieenn  ddaatt
iikk  eerr  vvaannaavvoonndd  nniieett  bbiijj  bbeenn..
DDee  vvoollggeennddee  ddaagg  kkoomm  iikk  
ddee  ppeerrssoooonn  iinn  kkwweessttiiee
wweeeerr  tteeggeenn  eenn  iiss  ddee  lluucchhtt
wweeeerr  ooppggeekkllaaaarrdd..  OOvveerr
mmiijjnn  aaffwweezziigghheeiidd  wwoorrddtt
mmeett  ggeeeenn  wwoooorrdd  mmeeeerr
ggeerreepptt,,  ddee  oopphheeff  vvaann  
ggiisstteerr  bblleeeekk  oovveerrbbooddiigg..  
DDee  ddiissccuussssiiee  wwiinnnneenn  wwaass
bblliijjkkbbaaaarr  bbeellaannggrriijjkkeerr  
ddaann  mmiijjnn  aaaannwweezziigghheeiidd..  

EEeenn  wwiijjzzee  lleess  ggeelleeeerrdd  eenn
eeeenn  nniieeuuww  vvoooorrnneemmeenn
rriijjkkeerr::  GGaa  aalllleeeenn  ddee  
ddiissccuussssiiee  aaaann  aallss  bbeeiiddee
ppaarrttiijjeenn  ooppeennssttaaaann  vvoooorr  
ddee  mmeenniinngg  vvaann  ddee  aannddeerr..
WWaanntt  iinn  ddiissccuussssiiee  ggaaaann
mmeett  eeeenn  bbeettwweetteerr??  
IIkk  wweeeett  wweell  bbeetteerr!!

PPiieetteerr  MMoooorreenn  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

VVoooorr  iiddeeeeëënn,,  ttiippss  eenn  ddeeeellnnaammee  aaaann  hheett  ppaanneell::    ccoonnssttuuddeenntteennbboonndd@@ttuuee..nnll    ••    TTeekksstt  eenn  ffoottoo’’ss::  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr  eenn  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd..  

PPaannnneennkkooeekkeenn  àà  llaa  MMaarrttiinnee
((550000gg  bbllooeemm,,  11  lliitteerr  mmeellkk,,  22  eeiieerreenn..
KKoosstteenn::  00,,3300  eeuurroo  ppeerr  ppeerrssoooonn))  

HHeett  eeeerrssttee  ddaatt  MMiikkee  ooppmmeerrkktt,,  iiss  ddaatt
hhiijj  ddeezzee  ppaannnneennkkooeekkeenn  lleekkkkeerrddeerr
aacchhtt  ddaann  ppaannnneennkkooeekkeenn  uuiitt  ddee
mmaaggnneettrroonn..  OOookk  KKooeenn  bbeeaaaammtt  
ddaatt  zzee  lleekkkkeerr  zziijjnn,,  hhiijj  vviinnddtt  ddaatt  
zzee  ssmmaakkeenn  nnaaaarr  ppaannnneennkkooeekkeenn..
TToomm  iiss  eerr  ooookk  eerrgg  tteevvrreeddeenn  oovveerr,,
wweell  zzoouu  hhiijj  hheett  eeeerrddeerr  eetteenn  aallss
lluunncchh  ddaann  aavvoonnddmmaaaall..  ““DDiitt  iiss  
eecchhtt  ddee  lleekkkkeerrssttee  mmaaaallttiijjdd  vvaann  
aalllleemmaaaall””,,  zzeeggtt  MMaarrttiinnee,,  ““vvoooorraall
mmeett  vveeeell  lliieeffddee  ggeemmaaaakktt!!””  IIeeddeerreeeenn
iiss  vvaann  mmeenniinngg  ddaatt  hheett  iinnddeerrddaaaadd
vveeeell  ttiijjdd  kkoosstt  oomm  zzoo’’nn  bbeerrgg  ppaannnneenn--
kkooeekkeenn  ttee  bbaakkkkeenn..  HHeett  hheeeefftt  wweell
eeeenn  vvoooorrddeeeell  aallss  jjee  eeeennmmaaaall  zzoo’’nn
bbeerrgg  hheebbtt  ggeebbaakkkkeenn::  ddee  vvoollggeennddee
oocchhtteenndd  kkuunn  jjee  eerr  ooookk  nnoogg  vvaann  
ggeenniieetteenn..  VVaannwweeggee  ddee  vvoooorrddeelleenn,,
ddee  ttaalllloozzee  vvaarriiaattiieemmooggeelliijjkkhheeddeenn
eenn  ddee  ggooeeddee  pprriijjss--kkwwaalliitteeiittvveerr--
hhoouuddiinngg  wwoorrddtt  ddiitt  ggeerreecchhtt  uunnaanniieemm
vveerrkkoozzeenn  ttoott  ddee  lleekkkkeerrssttee  
hhoommeemmaaddee  ssttuuddeenntteennmmaaaallttiijjdd!!  

PPaassttaa  aall  TToonnnnoo  àà  llaa  IIrreennee
((mmaaccaarroonnii,,  22  bblliikkjjeess  ttoonniijjnn,,  
11  bblliikkjjee  mmaaïïss,,  44  uuiieenn,,  kkrruuiiddeennkkaaaass,,
112255  mmll  ccrrèèmmee  ffrraaîîcchhee..  
KKoosstteenn::  00,,8888  eeuurroo  ppeerr  ppeerrssoooonn))

AAllss  hheett  ggeerreecchhtt  iiss  ooppggeesscchheepptt,,
ttwwiijjffeelltt  KKooeenn  ooff  hhiijj  eeeenn  hhaapp  zzaall
nneemmeenn..  HHiijj  ccoonncclluuddeeeerrtt::  hheett
ssmmaaaakktt  bbeetteerr  ddaann  ddaatt  hheett  rruuiikktt..  
WWeell  hheeeefftt  hhiijj  wwaatt  aaaann  ttee  mmeerrkkeenn  oopp
ddee  ppaassttaa::  ddeezzee  iiss  nniieett  ggeewweellddiigg..
TToomm  iiss  hheett  mmeetteeeenn  mmeett  hheemm  eeeennss::
ggooeeddkkooppee  ppaassttaa  iiss  ggeewwoooonn  vviieess..  
DDee  ssaauuss  vvaalltt  bbiijj  TToomm  eenn  MMiikkee  wweell  
iinn  ddee  ssmmaaaakk,,  mmaaaarr  MMiikkee  ggeeeefftt  
ttoocchh  ddee  vvoooorrkkeeuurr  aaaann  rrooddee  ssaauuss..
MMaarrttiinnee  ddeennkktt  ddaatt  ddiitt  eeeenn  ppeerrffeeccttee
oopp--ssttaapp--bbooddeemm  iiss..  AAaann  ddee  aannddeerree
kkaanntt  iiss  hheett  mmiisssscchhiieenn  nniieett  zzoo
pprreettttiigg  aallss  hheett  eerr  aalllleemmaaaall  wweeeerr  
uuiitt  mmooeett……WWaatt  eecchhtt  ffiijjnn  iiss  aaaann  
ddiitt  ggeerreecchhtt  iiss  ddaatt  ((bbiijjnnaa))  aallllee  
pprroodduucctteenn  llaanngg  hhoouuddbbaaaarr  zziijjnn..
KKooeenn  mmooeett  ttoott  sslloott  nnoogg  iieettss  kkwwiijjtt::
ttoonniijjnn  iiss  eecchhtt  kkaatttteennvvooeerr..

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 ‘Eten moet je
toch!’: de goedkoopste en lekkere homemade studentenmaaltijd.

QQuuiicchhee  àà  llaa  RRoobbbbiinn
((ppaakk  qquuiicchhee--mmiixx,,  pprreeii,,  ssppeekkjjeess,,
mmeellkk,,  22  eeiieerreenn,,  kkaaaass..  
KKoosstteenn::  11,,5588  eeuurroo  ppeerr  ppeerrssoooonn))

DDee  bboovveennkkaanntt  vvaann  ddee  qquuiicchhee  iiss  eerrgg
kknnaappppeerriigg  bbrruuiinn..  DDaatt  vvaalltt  ggooeedd  iinn  ddee
ssmmaaaakk  bbiijj  hheett  ppaanneell..  HHeett  iiss  jjaammmmeerr
ddaatt  hheett  nnooggaall  zzoouutt  iiss,,  vviinnddtt  MMiikkee..
OOookk  KKooeenn  pprrooeefftt  ddaatt  ddee  qquuiicchhee  nniieett
oovveerraall  eevveenn  lleekkkkeerr  iiss..  TToomm  ssuuggggee--
rreeeerrtt  ddaatt  jjee  hheett  ooookk  kkaann  mmaakkeenn  mmeett
hhaammrreeeeppjjeess  iinn  ppllaaaattss  vvaann  ssppeekk;;  
ddaatt  zzaall  eeeenn  ggrroooott  vveerrsscchhiill  mmaakkeenn..  
KKooeenn  eenn  MMiikkee  zziijjnn  hheett  mmeett  eellkkaaaarr
eeeennss::  ddiitt  ggeerreecchhtt  kkuunn  jjee  aalllleeeenn
mmaakkeenn  aallss  jjee  eeeenn  ssttuuddeenntt  bbeenntt  ddiiee
vveeeell  ttiijjdd  hheeeefftt..  ZZeellff  zzoouuddeenn  zzee  ddiitt
dduuss  nnooooiitt  mmaakkeenn,,  vvaannwweeggee  ddee  vvoooorr--
bbeerreeiiddiinngg  eenn  ddee  llaannggee  bbaakkttiijjdd..  WWeell
hheett  ggeezzoonnddsstt  vvaann  aallllee  ggeerreecchhtteenn!!

SSppaagghheettttii  BBoollooggnneessee  àà  llaa  AAnnnnee
((vveerrssee  ttoommaatteenn,,  vveerrssee  bbaassiilliiccuumm,,
kknnooffllooookk,,  bboouuiilllloonnbbllookkjjee,,  ssuuiikkeerr,,
ggeehhaakktt,,  ssppaagghheettttii..  
KKoosstteenn::  11,,1100  ppeerr  ppeerrssoooonn))

OOnnddaannkkss  ddee  ggooeeddee  bbeeddooeelliinnggeenn  
oomm  vviieerr  oovveerrhheeeerrlliijjkkee  ggeerreecchhtteenn  
ttee  sseerrvveerreenn,,  ssllooeeggeenn  wwee  bbiijj  ddiitt
ggeerreecchhtt  ddee  ppllaannkk  mmiiss::  ttwweeee  ppaanneell--
lleeddeenn  lluusstteenn  bblliijjkkbbaaaarr  ggeeeenn  ttoommaaaatt..
OOnnddaannkkss  ddiitt  ddrrooeevviiggee  ggeeggeevveenn  vvaalltt
ddee  ssaauuss  bbiijj  ddee  aannddeerree  ppaanneelllleeddeenn
wweell  eerrgg  iinn  ddee  ssmmaaaakk..  KKooeenn  vviinnddtt  ddaatt
ddee  ssaauuss  ssmmaaaakktt  aallss  ‘‘vveerrss  vvaann  ddee
IIttaalliiaaaann’’  eenn  hheett  bbeevvaatt  eeeenn  iinntteennssee
ttoommaaaattssmmaaaakk..  OOookk  MMiikkee  iiss  hheett  mmeett
hheemm  eeeennss::  bbeeiiddee  hheerreenn  vveerrkkiieezzeenn
ddeezzee  ssaauuss  bboovveenn  ddee  ttoonniijjnnssaauuss..
VVeerrddeerr  wwoorrddtt  hheett  iiddeeee  ggeeooppppeerrdd
ddaatt  eerr  mmiisssscchhiieenn  wwaatt  mmeeeerr  aannddeerree
ggrrooeennttee  ddoooorrhheeeenn  mmaagg,,  mmaaaarr  ddaann
wwoorrddtt  hheett  ggeerreecchhtt  wweeeerr  eeeenn  ssttuukk
dduuuurrddeerr..

DDaa  ggee’’tt  mmooaarr  wwiitt  ((ssiinnddss  22001100))
MMiikkee  KKrroomm,,  
ddeerrddeejjaaaarrss  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee
TToomm  vvaann  ddee  VVoooorrtt,,  
eeeerrsstteejjaaaarrss  BBoouuwwkkuunnddee
MMaarrttiinnee  BBoorrmm,,  
ddeerrddeejjaaaarrss  BBiioommeeddiisscchhee  TTeecchhnnoollooggiiee
KKooeenn  oopp  ’’tt  HHoooogg,,  
vviieerrddeejjaaaarrss  TTeecchhnniisscchhee  NNaattuuuurrkkuunnddee

PPaanneell  vvaann  ddee  wweeeekk

BESTE
KEUS

MMeett  eeeenn  wwiippppeerrttjjee  ddee  kkiippppeenn  vvaann  ddee  tteeggeennssttaannddeerr  
eelliimmiinneerreenn..  WWiiee  ddaatt  hheett  bbeessttee  kkaann  oopp  11  aapprriill  iinn  hheett  SSttuuddeenntteenn
SSppoorrttcceennttrruumm  mmaagg  zziicchh  ooffffiicciieeeell  NNeeddeerrllaannddss  KKaammppiiooeenn  SStteeff
SSttuunnttppiilloooott  22001100  nnooeemmeenn..

OOmmddaatt  hheett  eeeenn  ooffffiicciieeeell  NNSSKK  iiss,,  iiss  eerr  eeeenn  rreegglleemmeenntt  ooppggeesstteelldd
ddaatt  aaaann  dduuiiddeelliijjkkhheeiidd  nniieettss  ttee  wweennsseenn  oovveerr  llaaaatt..  EEnnkkeellee  rreeggeellss::

SStteeff  SSttuunnttppiilloooott  wwoorrddtt  ggeessppeeeelldd  iinn  tteeaammss  vvaann  ttwweeee
ppeerrssoonneenn  ddiiee  tteeggeennoovveerr  eellkkaaaarr  ppllaaaattssnneemmeenn..  HHeett  tteeaamm
ddaatt  zziicchh  aallss  eeeerrssttee  mmeellddtt  bbiijj  ddee  wweeddssttrriijjddttaaffeell  hheeeefftt  
hheett  rreecchhtt  oomm  ooookk  aallss  eeeerrssttee  ddee  ppllaaaattsseenn  ttee  kkiieezzeenn..

HHeett  tteeaamm  ddaatt  ttee  llaaaatt  aaaannwweezziigg  iiss  hheeeefftt  ddee  mmooggeelliijjkkhheeiidd
oomm  ddee  wweeddssttrriijjdd  aallssnnoogg  ttee  llaatteenn  bbeeggiinnnneenn  ddoooorr  hheett
aaaannwweezziiggee  tteeaamm  eenn  ddee  sscchheeiiddssrreecchhtteerr  ttee  ttrraakktteerreenn  
oopp  eeeenn  ggooeeddee  mmoopp

HHeett  iiss  tteenn  ssttrreennggssttee  vveerrbbooddeenn  oomm  SStteeff  ttiijjddeennss  hheett
ssppeell  ttee  bbeeïïnnvvllooeeddeenn,,  bbeehhoouuddeennss  hheett  ggeebbrruuiikk  vvaann  
ddee  wwiippppeerr..  HHiieerroonnddeerr  vvaalllleenn  oonnddeerr  aannddeerree  ffyyssiieekk
ccoonnttaacctt,,  bbllaazzeenn,,  hheett  sscchhuuiivveenn  mmeett  ddee  wwiippppeerr  eenn  

hheett  bbeewweeggeenn  vvaann  ddee  ttaaffeellss  ooff  hheett  bbeewweeggeenn  vvaann  hheett
ssppeell  iinn  zziijjnn  ggeehheeeell..

DDeeeellnneemmeerrss  wwoorrddeenn  ggeeaacchhtt  zziicchh  ssppoorrttiieeff  ttee  ggeeddrraaggeenn..  DDeezzee
rreeggeell  iiss  nniieett  vvaann  ttooeeppaassssiinngg  oopp  ddee  oorrggaanniissaattiiee..  DDee  oorrggaanniissaattiiee
vvaann  hheett  NNSSKK  SStteeff  SSttuunnttppiilloooott  22001100  hheeeefftt  ttee  aalllleenn  ttiijjddee  ggeelliijjkk  eenn
bbeehhoouuddtt  zziicchh  hheett  rreecchhtt  ttooee  oomm  ddiirreecctt  lliijjffssttrraaffffeenn  uuiitt  ttee  ddeelleenn..
DDee  oorrggaanniissaattiiee  iiss  iinn  hhaannddeenn  vvaann  IInnddssttrriiaall  DDeessiiggnn--ssttuuddeenntt
RRoobbiinn  vvaann  OOoorrsscchhoott  eenn  ddee  EESSSSFF..  VVaann  OOoorrsscchhoott  lleeggtt  uuiitt  ddaatt  hheett
eecchhtt  ggeeeenn  ggrraapp  iiss  eenn  ddaatt  ddee  ddaattuumm  zzoo  iiss  ggeekkoozzeenn  ddoooorr  EESSSSFF
oommddaatt  hheett  ddaann  wwiittttee  ddoonnddeerrddaagg  iiss  eenn  ddee  ddeeeellnneemmeerrss  vveerr--
vvoollggeennss  oopp  ggooeeddee  vvrriijjddaagg  kkuunnnneenn  uuiittssllaappeenn..““WWee  hhooppeenn  oopp
hhoonnddeerrddvviijjffttiigg  tteeaammss..  MMeett  eeeenn  ggooeeddee  hhaanndd--oooogg--ccoooorrddiinnaattiiee
ddiiee  ooookk  nnoogg  wweerrkktt  wwaannnneeeerr  jjee  vveeeell  bbiieerr  oopp  hheebbtt,,  mmaaaakk  jjee  kkaannss
oopp  eeeenn  hheeuussee  mmeeddaaiillllee  eenn  kkiipp--  eenn  vvlliieeggttuuiigg  ggeerreellaatteeeerrddee
pprriijjzzeenn..””  ((NNSS))

Je idee verkopen: niet wát, maar hóe
De workshop werd onder-
steund door het Brabant
Centre of Entrepreneur-
ship (BCE). Dit samenwer-
kingsverband tussen TU/e
en de Universiteit van
Tilburg begeleidt studen-
ten in het ontwikkelen van
ondernemersvaardigheden.
Workshopcoach Paul van
der Plas: “Veel studenten
zijn ‘ondernemend maar
onbewust’. Er zitten in
potentie heel onder-
nemende geesten tussen,
maar de truc is nou juist
het daadwerkelijk inzetten
van de potentie.” 

Winnaar Bram Nab leerde
tijdens de workshop vooral
dat het heel simpel kan. Hij
presenteerde het idee voor
zijn project over commu-
nicatie tussen een demen-
terende oudere en een
mantelzorger in minder
dan twee minuten. Daarbij
gebruikte hij een power-
pointpresentatie die
slechts bestond uit vier
woorden en drie afbeel-
dingen. “Zonder die
workshop had ik het waar-
schijnlijk niet zo kort 
gehouden. Ik geef het 
liefst twintig voorbeelden

in plaats van één en ik vind
het moeilijk om de kern te
raken. Ik ben een nogal 
geanimeerde verteller.”
(SK)/.

Winnaar Bram Nab presenteert
zijn projectvoorstel
Foto: Bart van Overbeeke

IInnsscchhrriijjvveenn  iiss  mmooggeelliijjkk  ttoott  eeeenn  ddaagg  vvaann  ttee  vvoorreenn  oopp  wwwwww..nnsskksstteeffssttuunnttppiilloooott..nnll  

Stef is in the air

In slechts twee minuten
een jury overtuigen van
jouw idee, concept of
product. Daar ging het om
tijdens de finale van de
workshop ‘The Perfect
Pitch’ voor studenten
Industrial Design, afge-
lopen vrijdag. Doel van 
de workshop: ondernemer-
schap van studenten
bevorderen en hen 
helpen hun creativiteit
beter te verkopen. 
Niet wát ze presenteerden
was belangrijk, maar hóe.
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nniijjnneennbbuurrgg,,  oonnddeerrzzooeekkeerr  iinn  ddee
ggrrooeepp  HH

uumm
aann--TTeecchhnnoollooggyy  IInntteerraaccttiioonn

ZZiijjnn  ttooeennmm
aalliiggee  vvrriieennddiinn  hhaadd  eeeenn  ppaaaarr  jjaaaarr

tteerruugg  sscchhoooonn  ggeennooeegg  vvaann  aallllee  aaaannddaacchhtt  vvoooorr
hhaaaarr  lliieeffjjeess  ccoouuppee  --  eenn  kknniippttee  hheett  eeiiggeennhhaannddiigg
kkoorrtt..  OO

kkéé,,  hheett  mm
uullttii--kklleeuurreennkkaappsseell  uuiitt  22000033

vviieell  ddaann  ooookk  bbeesstt  oopp,,  eerrkkeenntt  BB
aarrtt  KK

nniijjnneennbbuurrgg..
““VVrriieennddeenn  zzeeggggeenn  ww

eell  eeeennss  ddaatt  iikk  eerruuiitt  zziiee  aallss
eeeenn  kkeerrssttbboooomm

..””  OO
vveerr  hheett  aallggeemm

eeeenn  kkiijjkktt
eecchhtteerr  nniieemm

aanndd  iinn  zziijjnn  oomm
ggeevviinngg  nnoogg  oopp  vvaann  ddee

sstteeeeddss  ww
iisssseelleennddee  kklleeuurreennpprraacchhtt  oopp  zziijjnn  hhooooffdd

--  ooookk  ddee  ssttuuddeenntteenn  aaaann  ww
iiee  hhiijj  lleessggeeeefftt  nniieett::

““DD
ee  mm

eeeesstteenn  kkeennnneenn  mm
ee  aall  llaannggeerr  eenn  hheeeell

sseerriieeuuss  nnaamm
eenn  zzee  mm

ee  ttoocchh  aall  nniieett””..
HH

eett  lliieeffsstt  zzoouu  ddee  vviijjffeennttww
iinnttiiggjjaarriiggee  TTUU

//ee’’eerr
zziijjnn  hhaaaarr  nnoogg  eeeenn  kkeeeerr  ssppiieerrww

iitt  llaatteenn  vveerrvveenn,,
““mm

aaaarr  ddaatt  sscchhiijjnntt  hheeeell  mm
ooeeiilliijjkk  ttee  zziijjnn  aallss  jjee  

eeiiggeennlliijjkk  ddoonnkkeerr  hhaaaarr  hheebbtt””..  DD
ee  oorraannjjee  ccoouuppee

hheeeefftt  hhiijj  ssiinnddss  ffeebbrruuaarrii..  EEeenn  ggrroooottssee  ggeeddaacchhttee
ooff  bbooooddsscchhaapp  sscchhuuiilltt  eerr  nniieett  aacchhtteerr  hheett
kkooppppiiggee  kklleeuurreennggeebbeeuurreenn,,  ““hheett  iiss  ggeeww

oooonn  vvoooorr
ddee  ggeeiinn””..  TToocchh  ddiieenntt  ddiiee  ggeeiinn  hheeeell  ssoomm

ss  ww
eell  eeeenn

ddooeell,,  eeeenn  ggooeedd  ddooeell  zzeellffss..  TTooeenn  KK
nniijjnneennbbuurrgg

eeeenn  ppaaaarr  jjaaaarr  tteerruugg  iinn  AA
mm

eerriikkaa  vveerrttooeeffddee,,
vveerrffddee  hhiijj  zziijjnn  hhaaaarr  rroozzee  eenn  hhaaaallddee  hhiijj  mm

eett  ddiiee
aaccttiiee  zzeevveennhhoonnddeerrdd  eeuurroo  oopp  vvoooorr  ddee  oonnttww

iikkkkee--
lliinnggssoorrggaanniissaattiiee  EEdduukkaannss..  ZZiijjnn  hhuuiiddiiggee  vvrriieennddiinn,,
ddiiee  iinn  AA

mm
eerriikkaa  ssttuuddeeeerrtt,,  vviinnddtt  hheett  aalllleemm

aaaall
bbeesstt::  ““MM

aaaarr  zzee  zziieett  mm
ee  ddaann  ooookk  nniieett  zzoo  vvaaaakk””..

VVeerrddeerr  ddrraaaaggtt  KK
nniijjnneennbbuurrgg  ccoomm

ffoorrtt  hhoooogg  iinn  hheett  vvaaaannddeell..  ““IInn  ww
iinnkkeellss  ww

aaaarr  ooookk  sskkaatteebbooaarrddss
ww

oorrddeenn  vveerrkkoocchhtt,,  kkaann  iikk  aallttiijjdd  ww
eell  iieettss  vviinnddeenn””,,  zzeeggtt  ddee  oonnddeerrzzooeekkeerr  --  zzeellff  oovveerriiggeennss  ggeeeenn

bbooaarrddeerr..  MM
eett  hheett  kknnaallrrooddee  sshhiirrtt  vvaann  vvaannddaaaagg  pprroomm

oooott  hhiijj  mm
eettaallbbaanndd  FFoorrmm

uullaa  FFiiccttiioonn  vvaann  zziijjnn  
bbrrooeerr  WW

iilllleemm
,,  aaffssttuuddeerreenndd  bbiijj  IInndduussttrriiaall  DD

eessiiggnn..  PPuurree  bbrrooeeddeerrlliieeffddee,,  ww
aanntt::  ““IIkk  lluuiisstteerr  eeiiggeennlliijjkk

nnaaaarr  aallllee  mm
uuzziieekk,,  bbeehhaallvvee  mm

eettaall..  MM
aaaarr  hheett  sshhiirrtt  vvaalltt  ww

eell  lleekkkkeerr  oopp””..  ((MM
vvddVV))
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WW
aatt??  EEeenn  bbiieerrttjjee  nnoogg  aallttiijjdd  hheett  ggooeeddkkooooppsstt  

bbiijj  ddee  ssuuppeerrmm
aarrkktt??  IIkk  ddaacchhtt  hheett  nniieett,,  llaaaatt

TThhoorr--pprreessiiddeenntt  EEeellccoo  vvaann  HH
oorrsssseenn  ww

eetteenn  
nnaa  hheett  lleezzeenn  vvaann  CCuurrssoorr  vvaann  vvoorriiggee  ww

eeeekk..
DD

aaaarriinn  ssttoonndd  vveerrmm
eelldd  ddaatt  eeeenn  bbiieerrttjjee  iinn  hheett

ccaafféé  iinn  nneeggeenn  jjaaaarr  ttiijjdd  aannddeerrhhaallff  mm
aaaall  zzoo  dduuuurr  

iiss  ggeeww
oorrddeenn..  IInn  22000000  bbeettaaaallddee  jjee  ggeemm

iiddddeelldd  
nnoogg  11,,2288

  eeuurroo  vvoooorr  zzoo’’nn  kkooeellee  rraakkkkeerr,,  nneeggeenn  jjaaaarr
llaatteerr  iiss  ddaatt  11,,9944  eeuurroo..    SS

ttuuddeenntteennvveerreenniiggiinnggeenn
rreekkeenneenn  nnuu  ggeemm

iiddddeelldd  éééénn  eeuurroo  vvoooorr  eeeenn  ppiinnttjjee,,  
zzoo  hhaadd  eeeenn  kklleeiinnee  sstteeeekkpprrooeeff  uuiittggeeww

eezzeenn..  

DD
aaaarr  zziitt  ddee  ssuuppeerrmm

aarrkktt  mm
eett  4400  cceenntt  ppeerr  ggllaass  nnoogg  ddiikk

oonnddeerr..  ““MM
aaaarr  vvoooorr  ddaatt  bbeeddrraagg  kkuunn  jjee  bbiijj  oonnss  iinn  ddee  

ffaaccuulltteeiittsskkrrooeegg  WW
aallhhaallllaa  ooookk  aall  jjaarreenn  eeeenn  bbiieerrttjjee

kkrriijjggeenn””,,  zzeeggtt  VVaann  HH
oorrsssseenn,,  ““mm

aaaarr  ddaann  iiss  hheett  ooookk  
nnoogg  eeeennss  ggeekkooeelldd  eenn  vveerrssggeettaapptt..””  EEnn  aallss  eeeenn  eecchhttee
pprriijjssvveecchhtteerr  dduuiikktt  TThhoorr  ooookk  nnoogg  eeeennss  oonnddeerr  ddiiee  
4400  cceenntt..  VVaann  HH

oorrsssseenn::  ““WW
ee  bbiieeddeenn  ddee  mm

ooggeelliijjkkhheeiidd  
oomm

  ddeerrttiigg  bbiieerr  ttee  bbeesstteelllleenn  vvoooorr  ttiieenn  eeuurroo  eenn  ddaaaarrmm
eeee

kkoomm
eenn  ww

ee  uuiitt  oopp  sslleecchhttss  3333  cceenntt  vvoooorr  eeeenn  ppiillssjjee!!””  
DD

aaaarr  hheebbbbeenn  ddiiee  ggrroooottggrruutttteerrss  mm
ooooii  nniieett  vvaann  tteerruugg..  ((HH

KK
))


