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Colofon

Na deze Cursor zult u ons drie week-
jes moeten missen op donderdag. 
Langer dan u van ons gewend bent. 
Deze jaargang nemen we wat vaker 
langere adempauzes om na te kun-
nen denken over en ons voor te berei-
den op de toekomst van Cursor. Even 
van die in sneltreinvaart rijdende 
trein afstappen en vooruitkijken. Wat 
gaan we doen: papier en/of digitaal? 
Krant of magazine? En hoe vaak? Wat 
wil onze lezer eigenlijk? Allemaal 
vragen waarop wij een antwoord 
proberen te vinden. Heeft u hier ook 
een mening over? Meld u aan voor 
het lezerspanel via cursor@tue.nl.

Al bijna een jaar kunnen we virtueel 
door Eindhoven dwalen. En al evenzo 
lang botsen we virtueel tegen de slag-
bomen van het TU/e-terrein aan, die 
de camera’s van Google Street View 
buiten de deur hielden. Een 360-
graden-campusportret had ‘nog even 
geen prioriteit’, in tegenstelling tot 
de nieuwe TU/e-website - op haar 
manier óók nog altijd ernstig virtueel. 
Maar de geambieerde interactieve 
plattegrond op deze website bracht 
wél schot in een andere zaak: 
maandag gingen de slagbomen dan 
eindelijk open voor de Google-trike. 
Nog even en dan hoort de TU/e er ook 
in virtueel Eindhoven helemaal bij.

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

TU/e in campagne 10:10
15 oktober 2010 - De TU/e heeft zich als 
eerste Nederlandse universiteit 
aangemeld voor de internationale 
klimaatcampagne 10:10. Deze 
campagne is het idee van Franny 
Armstrong, regisseur van ‘The Age of 
Stupid’, een film over klimaatverande-
ring. De TU/e was volgens beleids-
medewerker Thijs Meulen van Dienst 
Huisvesting de eerste Nederlandse 
universiteit die aanhaakte. De 
universiteit was al volop bezig haar 
energieverbruik terug te dringen en 
startte vorige maand nog een 
grootschalige energiecampagne, met 
The Energyman als sleutelfiguur. 

Hoogleraar TU/e gaat energie-
leverende woning bouwen
15 oktober 2010 - Hoogleraar Jos 
Lichtenberg van de faculteit Bouwkunde 
gaat volgend jaar in Sterksel een 
energiezuinige woning met een hoog 
leefbaarheidniveau bouwen. Het wordt 
de eerste in zijn soort in Nederland. De 
bouw van het experimentele huis zal 
drie maanden vergen. De woning draagt 
de naam House of Tomorrow Today 
(HoTT). Het moet een energieleverend 
gebouw worden zonder concessies aan 
wooncomfort. 
Na de ingebruikname van de woning 
worden de energieprestaties en 
leefbaarheid van de woning in de 
praktijk onderzocht. HoTT wordt niet 
alleen een woonhuis. Er komt ook een 
Bed and Breakfast. De gasten die een 
tijdje verblijven in het experimentele 
gebouw, worden gevraagd mee te 
werken aan het onderzoek, zodat er 
snel inzicht is in de ervaringen van de 

bewoners en de gasten onder 
verschillende omstandigheden. (MvdV)

‘Wetenschap’ verdeeld 
onder OCW en Innovatie
18 oktober 2010 - De post wetenschap 
komt terecht bij VVD-staatssecretaris 
Halbe Zijlstra, samen met CDA-minister 
Maxime Verhagen van Economische 
Zaken, Landbouw & Innovatie. Behalve 
voor hoger onderwijs en wetenschap 
wordt Zijlstra verantwoordelijk voor het 
lerarenbeleid en ‘levenlang leren’. 
Bovendien krijgt hij de portefeuille 
cultuur. De portefeuille ‘wetenschap’ 
moet Zijlstra delen met CDA-minister 
Maxime Verhagen van Economische 
Zaken, Landbouw & Innovatie. Zij zijn 
samen verantwoordelijk voor onder-
zoeksfinancier NWO en wetenschaps-
genootschap KNAW, “waarbij de 
minister van EL&I het algemene 
innovatiebeleid coördineert en 
doorzettingsmacht heeft”. (HOP) 

TU/e joins ‘climate optimists’  
in ‘10:10’ campaign
15 October 2010 - TU/e’s the first Dutch 
university to have applied for the 
international climate campaign ‘10:10’. 
Participating individuals, companies 
and organizations will try and reduce 
their power consumption by ten 
percent, each in their own way.

TU/e professor to build power- 
generating home
15 October 2010 - Next year, professor 
Jos Lichtenberg of the Department of 
Architecture, Building & Planning will 
start on the building of the first 
low-energy home with a high livability 
level, in the Brabant village of Sterksel. 
It will be the first of its kind in the 
Netherlands. The construction of the 

experimental residence will take three 
months. The home will be dubbed 
House of Tomorrow Today (HoTT), and is 
supposed to generate power without 
making any concessions to modern 
conveniences.  

Science divided between 
OCW and Innovation
Science will become the responsibility 
of VVD State Secretary Halbe Zijlstra 
and CDA Minister Maxime Verhagen of 
Finance, Agriculture & Innovation 
(EL&I). Th two of them will be respon-
sible for the NWO research fund and 
science society KNAW, “where the 
Minister of  EL&I will be coordinating 
the general innovation policy and be 
the one with the final say”.

In Rewwwind ‘spoelen’ we kort terug  
naar de afgelopen week. Welk extra 
nieuws is na het verschijnen van  
de laatste papieren Cursor op de  
Cursor-site verschenen?

Our Rewwwind feature 
provides you with  
snippets of last week’s 
news. What happened 

online after the previous Cursor  
magazine was published? 
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Stichting wil monumentenstatus voor    Paviljoen
De Stichting Wederopbouwerfgoed 
Eindhoven wil begin 2011 bij de 
gemeente een verzoek indienen om het 
Paviljoen, onderkomen van de 
TU/e-faculteit Industrial Engineering & 
Innovation Sciences (IE&IS), aan te 
wijzen als gemeentelijk monument. In 
het Huisvestingsplan Campus 2020 
staat het Paviljoen op de nominatie om 
gesloopt te worden, zodra IE&IS in 2017 
in het gerenoveerde Hoofdgebouw trekt. 

Stichtingsvoorzitter dr.ir. Piet Beekman, 
voormalig docent Stedenbouw aan de 
TU/e, roemt het grote belang van het 
Paviljoen voor de ontstaansgeschiede-
nis van de instelling: “Hier zijn de 
meeste opleidingen van start gegaan, 
het is de kraamkamer van de universi-
teit. Daar moet toch op z’n minst een 

deel van behouden blijven”.
Volgens de stichting maakt het Paviljoen 
ook deel uit van het cultuurhistorisch 
bebouwingsensemble uit de begintijd 
van de toenmalige technische hoge-
school en is het een omissie dat het 
gebouw ontbreekt in de cultuurhistori-
sche verkenning die onderzoeksbureau 
Urban Fabric begin 2009 uitvoerde. De 
stichting wil dat er voor het Paviljoen 
een afzonderlijk historisch onderzoek 
wordt ingesteld.

Bij een ontwerpbestemmingsplan voor 
het TU/e-terrein, dat voor de zomer-
vakantie ter inzage lag, heeft de 
stichting dit onderwerp al aan de orde 
gesteld. De gemeente liet toen weten 
dat het Paviljoen -oorspronkelijk 
bedoeld als tijdelijk noodonderkomen- 

weliswaar aan de wieg heeft gestaan 
van de ontwikkelingen van de TU/e, 
maar dat het daarmee nog niet wil 
zeggen dat het een beschermenswaar-
dig gebouw betreft. Mocht het gebouw 
al beschouwd moeten worden als 
onderdeel van het TU/e-ensemble (het 
geheel aan gebouwen uit de eerste en 
tweede bouwfase van het terrein), dan 
wil dat nog niet zeggen dat het ook als 
beeldbepalend moet worden gewaar-
deerd, aldus de gemeente. Wel is 
volgens de gemeente de TU/e op grond 
van eerder gemaakte afspraken 
gehouden om bij voorgenomen 
interventies in bestaande gebouwen, 
opdracht te geven tot het verrichten van 
een cultuurhistorische verkenning van 
het betrokken gebouw. De Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit van de gemeente 

Kleine TU/e-opleidingen 
halen 2020 wellicht niet
Op termijn wil de TU/e alleen bachelor-
opleidingen handhaven die duurzaam 
meer dan honderd eerstejaars studen-
ten weten te trekken. Te kleine opleidin-
gen worden samengevoegd of opgehe-
ven. Ook neemt het College van Bestuur 
nog dit jaar een beslissing over het 
inrichten van een derde onderzoeks-
cluster met als thema ‘Smart Mobility’, 
naast de bestaande clusters ‘Energy’ 
en ‘Health’.

Daarnaast geeft het CvB prioriteit aan 
het opzetten van een residentieel 
University College (waarbij studenten op 
de campus wonen) met een brede 
bacheloropleiding en de ontwikkeling 
van het TU/e-terrein tot een campus van 
nationaal belang. Dat maakte college-
voorzitter dr.ir. Arno Peels maandag 
duidelijk in een opiniërende bijeen-
komst met de U-raad over het concept-
strategieplan ‘TU/e 2020’. Het strategie-
plan is een uitwerking van de ‘houts-
koolschets’ die eerder dit jaar aan de 
TU/e-gemeenschap is voorgelegd. 
Succesvolle implementatie van het stra-
tegieplan valt of staat bij voldoende 

instroom van studenten, benadrukte 
rector Hans van Duijn meermalen. Wat 
hem betreft wordt collegejaar 2010-2011 
een keerpunt, ook wat betreft de studie-
rendementen. Hij sprak van een ‘Delta-
plan rendementen’ dat in overleg met de 
opleidingsdirecteuren in de steigers 
wordt gezet. “Bij de huidige instroom en 
rendementen leveren de vijf kleinste 
opleidingen samen jaarlijks niet meer 
dan honderdvijftig studenten af. Als dat 
zo doorgaat, halen we 2020 niet.”
De rendementscijfers zijn extra actueel 
vanwege het nieuwe regeerakkoord, 
waarin sprake is van een strafkorting 
voor de universiteiten als studenten te 
lang over hun studie doen. Volgens 
Peels zou dat voor de TU/e bij de 
huidige rendementen onbetaalbaar 
worden. Hiermee counterde de college-
voorzitter meteen een opmerking uit de 
U-raad dat het op te richten University 
College met verplichte colleges te weinig 
zelfstandigheid zou kweken. Ook in de 
reguliere opleidingen zal volgens Peels 
onvermijdelijk veel van de vrijblijvend-
heid verdwijnen.
Het CvB stuitte bij de bespreking op 

weinig fundamentele bezwaren van de 
U-raad, hoewel duidelijk werd dat aan 
de praktische uitwerking van het plan 
nog enige haken en ogen zitten. Zo is er 
in totaal 600 á 700 miljoen euro nodig 
en is nog niet bekend welke overheden 
of investeerders hieraan zullen 
bijdragen. De universiteit zelf kan 
maximaal de helft van de investering 
opbrengen. (TJ)

In the long run, TU/e 
only wants to continue 
bachelor studies that 
manage to attract over 

one hundred freshmen every year. 
Smaller studies will be either merged 
or canceled. On top of that, the Execu-
tive Board will decide on the set-up of 
a third research cluster themed ‘Smart 
Mobility’ in addition to the two existing 
clusters ‘Energy’ and ‘Health’ before 
the end of the year. All this was said 
last Monday, during a meeting with the 
University Council about the strategic 
plan concept ‘TU/e 2020’

[E]
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Ach en Wee

Stichting wil monumentenstatus voor    Paviljoen

The Foundation for 
the Reconstruction of 
Eindhoven National 
Heritage wants to sub-

mit a request with the city to grant 
TU/e’s Paviljoen building, home of the 
Department of Industrial Engineering 
& Innovation Sciences (IE&IS), the 
status of city monument. In the Hous-
ing Plan Campus 2020, the Paviljoen 
is nominated for demolition right after 
IE&IS’s move into the refurbished 
Hoofdgebouw in 2017.

[E]

wordt daar uiteindelijk over geïnfor-
meerd en kan vooruitlopend op de 
planontwikkelingen aanbevelingen 
verstrekken.

W-hal
Het College van Bestuur van de TU/e wil 
nog niet inhoudelijk reageren op het 
voorgenomen monumentenverzoek van 
de stichting. Volgens woordvoerder 
Peter van Dam is hiervan bij de 
bestuurders nog niets bekend en wil het 
CvB eerst concrete stappen van de 
stichting afwachten. 

De Stichting Wederopbouwerfgoed 
heeft in het verleden een belangrijke rol 
gespeeld bij de totstandkoming van het 
uiteindelijk ontwerp voor een nieuwe 
W-hal. Ook daar heeft men toen de 

monumentenstatus voor aangevraagd. 
(HK/MvdV)

Google Street View: 60 hectare campus in 166 gigabyte
Een beeldscherm op het stuur, negen 
camera’s, drie laserscanners, twee 
gps-ontvangers, een computer met 
harde schijf, een modem: de trike 
waarmee Remco van Rijt van Google 
Street View maandag 18 oktober de 
campus verkent, weegt niet voor niks 
zo’n honderdvijftig kilo. Uren is hij 
bezig om circa zestig hectare aan 
universiteitsterrein vast te leggen, om 
ervoor te zorgen dat bezoekers straks 
virtueel over de campus kunnen 
struinen. 

De zeven trikes die Google Street View 
in Europa heeft rondrijden, zijn bedoeld 
voor die gebieden waar de Street 
View-auto’s niet kunnen komen. Het 
TU/e-terrein is weliswaar grotendeels 
per auto bereikbaar, maar de univer-
siteit ziet juist ook graag haar in het 
groen gelegen fietspaden en bijvoor-
beeld het Limbopad in beeld gebracht.
Stapvoets rijdt Van Rijt in de herfstzon 

over de campus, terwijl de samenwer-
kende apparatuur aan boord bijna 
automatisch haar werk doet: “Ik hoef 
niet elke zoveel meter op een knop te 
drukken voor een foto”, verduidelijkt de 
Google-medewerker lachend. De modem 
verstuurt doorlopend snapshots naar 
Google in Zwitserland, die daar direct op 
bruikbaarheid worden beoordeeld. 
“Bijvoorbeeld in een dierentuin lopen 
verzorgers wel eens met me mee. Dat 
kan storend zijn op de foto’s”, verklaart 
Van Rijt. Ook bij het bewerken van de 
beelden wordt later zo nodig het een en 
ander weggepoetst: herkenbare 
gezichten en leesbare kentekenplaten 
bijvoorbeeld, maar ook de eventuele 
blote billen van een baby die toevallig 
net werd verschoond in een gekiekte 
speeltuin.

Het universiteitsterrein behoort in 
Nederland tot de laatste witte vlekken 
op de kaarten van Google. De campus is 

geen openbaar terrein en wordt 
afgesloten met slagbomen; de 
universiteit moest Google daarom zelf 
uitnodigen voor de rijdende fotoshoot. 
Belangrijke motivatie voor de TU/e om 
er nu werk van te maken -Street View 
had afgelopen voorjaar nog ‘geen 
prioriteit’, liet communicatiedirecteur 
Brigitte Rijshouwer toen weten-, is de 
interactieve plattegrond van het terrein 
die de universiteit op haar beoogde 
nieuwe website wil kunnen aanbieden. 
De opbrengst op maandagmiddag: 166 
gigabyte aan beelden, verzameld na in 
ruim vier uur 18,5 kilometer te hebben 
afgelegd. Overigens duurt het nog zo’n 
drie maanden voordat het TU/e-terrein 
via Google Street View in 360-graden-
panoramafoto’s te zien zal zijn. (MvdV)

Last Monday, a Google employee was cruising around TU/e grounds 
on a trike to map campus for Google’s Street View. In about four 
hours he gathered 166 gigabytes worth of images. It will probably be 
another three months before the campus will be virtually available on 
Street View.

[E]

Twee weken geen Cursor
Vanwege de herfstvakantie en 
tentamenperiode verschijnt er de 
komende twee weken geen Cursor. 

De eerstvolgende papieren uitgave 
(Cursor 8) ligt op donderdag 11 
november in de bakken. 
Universiteitsberichten voor dit 
nummer kunnen tot en met vrijdag 5 
november worden gemaild naar  
universiteitsberichten@tue.nl. 
Laatste nieuwtjes zijn in de tussentijd 
te volgen op www.tue.nl/cursor. 

De redactie wenst iedereen een fijne 
herfstbreak en studenten een 
succesvolle tentamentijd. (MvdV)

Because of the Fall 
break and the sub-
sequent exam period, 
there won’t be any 

Cursor for two weeks. 
The first physical Cursor (number 8) 
will be available from Thursay, 
November 11. Until that time, check 
www.tue.nl/cursor. 

[E]

Kluiskrakers laten twaalf mille liggen
Bij de Kamer van Koophandel, 
gevestigd op de tweede verdieping van 
Kennispoort, is vorige week een kluis 
opengebroken. De inbraak werd 
ontdekt op de vroege woensdagoch-
tend 13 oktober. Uit de kluis werd voor 
zo’n dertienhonderd euro aan 
kleingeld, cadeaubonnen en staats-
loten gestolen. Een zak met een bedrag 
van maar liefst twaalfduizend euro, die 
klaarlag voor een koerier, werd over 
het hoofd gezien, waarschijnlijk door 
het omvallen van de kluis. 
De politie heeft later op de dag tijdens 
een routinecontrole de vermoedelijke 
dieven aangehouden. Het tweetal reed 

in een gestolen auto, met in de 
kofferbak een koevoet met sporen in 
de kleuren van de genoemde kluis. 
(MvdV)

Last week, one of the 
safety deposit boxes at 
the Kennispoort-based 
Chamber of Commerce 

was broken into. The break-in was 
discovered on Wednesday, October 13. 
From the safe, around thirteen hundred 
euro in change, gift cards and national 
lottery tickets were stolen. Fortunately, 
the thief hadn’t noticed a bag contain-
ing twelve thousand euro.

[E]

Het Paviljoen. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Foto | Bart van Overbeeke 
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En ik vind

Ik ben vermoedelijk niet de 
eerste die erop wijst dat de 
foto op de frontpagina van 
Cursor 5 geen betrekking heeft 
op N-laag en zeker niet op 
N-laag bij de bouw. De foto is 
genomen aan de achterzijde 
van het gebouw voor Warmte 
en Stroming (W&S) ten tijde 
van de laatste fase van de 
afbraak, vermoedelijk in 1999. 
Het gebouw links is W&S zelf. 
Het gebouw rechts is het 
gebouw voor Hoge Snelheden 
waar onder meer de geluids-
productie van supersone vrije stralen is bestudeerd. Het gebouw W&S bestond 
uit een hoog deel en een laag deel. Het hoge gedeelte is indertijd gebouwd 
voor de faculteit Werktuigbouwkunde, het lage gedeelte was uitsluitend 
bestemd voor Technische Natuurkunde (aanvankelijk voor de vakgroepen 
Stromingsleer, Warmtetransport, later samengevoegd tot Transportfysica,  
en Systeem- en Regeltechniek). Ik vermoed dat ten tijde van de foto het hoge 
gedeelte al was afgebroken. De foto zelf heeft betrekking op de laagbouw,  
dus het natuurkundegedeelte. Ik ben vanaf de opening van W&S in 1968 tot  
aan de afbraak in 1999 actief bewoner en gebruiker geweest van dit markante 
gebouw.

Prof.dr.ir. Rini van Dongen | voormalig groepsleider groep ‘Gasdynamica en 
Aeroakoestiek’, faculteit Technische Natuurkunde

Rini van Dongen, former group leader of the Gas Dynamics 
and Aero Acoustics group, pointed out to the editorial staff that 
Cursor 5’s cover does not have anything to do with the building 
N-laag, and especially not with N-laag during construction.  

“The picture was taken at the back of the W&S building back during the final 
phase of its demolition, probably in 1999. The building on the left is W&S 
itself. The building on the right is the one for High Speeds, where they studied 
the sound production of supersonic free radiation”.

[E]

Super TU/esday: leer van de natuur
Er zijn al biobrandstoffen op basis van 
algen en slimme structuren om zonlicht 
efficiënt in op te sluiten, geïnspireerd 
op vlinders. En we kunnen vast nog veel 
meer leren van de natuur in onze 
zoektocht om duurzaam energie te 
genereren en op te slaan. Reden voor de 
faculteit Technische Natuurkunde om 
hieraan op 2 november een Super 
TU/esday te wijden: ‘Energy: Learning 
from Nature’.

Op de Super TU/esday spreken experts 
over met name zonne-energie en de 
mogelijkheden van macromoleculaire 

chemie voor onze energievoorziening. 
Akademiehoogleraar Rienk van 
Grondelle (VU) vertelt over zijn 
onderzoek naar op fotosynthese 
geïnspireerde bio-zonnecellen en de 
Leidse hoogleraar Gert Jan Kramer geeft 
zijn visie op de energievoorziening in 
2050. Als laatste spreker van buiten de 
TU/e komt dr. Andre Diederen van TNO 
aan het woord over de schaarste van 
metalen met toepassingen in de 
energievoorziening. (TJ)

Aanmelden kan tot 28 oktober via  
www.supertuesday.nl. 

Inspired by butterflies, 
biofuel made from 
algae and intelligent 

structures efficiently capturing sunlight 
is now a fact. And there is much more 
to be learned from nature in our quest 
for both the generation and storing 
of renewable energy, surely. Because 
of that, the Department of Applied 
Physics decided to dedicate a Super 
TU/esday to the subject on November 
2: ‘Energy: Learning from Nature’. 
Sign up before October 28 at  www.
supertuesday.nl. 

[E]

Miljoenenproject voor optische 
chips moet deur openen naar 
miljardenmarkt
Afgelopen week is het internationale 
R&D-project PARADIGM van start 
gegaan. Dit door de TU/e geleide project 
moet ontwikkeling en productie van 
optische chips standaardiseren en 
daardoor goedkoper maken. De kosten 
van het project zijn dertien miljoen 
euro, waarvan het leeuwendeel van de 
EU komt. Het project moet de deur 
openen naar een nieuwe markt waarin 
tientallen miljarden omgaan.

Optische chips, chips die werken met 
lichtsignalen in plaats van elektronische 
signalen, zijn hard nodig om het 
alsmaar groeiende internetverkeer te 
kunnen verwerken en om een volgende 
generatie snelle computers mogelijk te 
maken. Het grote dataverkeer loopt al 
via lichtsignalen -in glasvezels- maar in 
knooppunten is de signaalverwerking 
nog elektronisch. En die knooppunten 
lopen tegen hun grenzen aan. Optische 
schakelingen, ofwel ‘photonic devices’, 
moeten hier de oplossing voor gaan 
bieden.

Het project PARADIGM moet ervoor 
zorgen dat die oplossing betaalbaar is. 
Aan het project nemen zestien partijen 
deel, waaronder bedrijven, universiteit-
en en kennisinstellingen. De TU/e is de 
projectcoördinator, via TU/e-onder-
zoeksschool COBRA, met hoogleraar 
Optische communicatietechnologie prof.
dr.ir. Meint Smit (faculteit Electrical 
Engineering) als projectleider.

De grootste bottleneck voor de groot-
schalige toepassing is momenteel het 
prijsniveau voor het ontwikkelen en het 
fabriceren van optische chips. Dat is 
hoog in vergelijking met normale, 
elektronische chips. Projectleider Smit: 
“Micro-elektronica kost een paar cent 
per vierkante millimeter chip, doordat 
de technologie enorm gestandaardi-
seerd is. En de ontwikkelingkosten zijn 
laag doordat er geavanceerde software 
is om de chips snel en nauwkeurig te 
kunnen ontwerpen. Dat willen wij ook 
bereiken met photonic devices.”
Door standaardisatie van de ontwerp-

methodes en de productietechnieken 
moeten vooral producten die niet in 
groot volume gemaakt worden meer dan 
een factor tien goedkoper worden. Al 
met al gaat het om een markt die tien 
procent van de omvang van de 
micro-elektronicamarkt kan bereiken, 
schat Smit. Daarmee zou het gaan om 
tientallen miljarden aan omzet. Smit 
verwacht dat de technologie van 
PARADIGM vanaf 2016 commercieel 
beschikbaar zal komen. (IJ/TJ)

Last week saw the start 
of the R&D project 
PARADIGM. The project, 
which is led by TU/e, is 

meant to find a way to standardize the 
development and production of optical 
chips, so they will eventually become 
cheaper. Project costs are 13 million 
euro, the bulk of which is to be paid by 
the EU. The project is supposed to be 
the key to a new market worth billions 
of euros. 

[E] TU/e-docent lector 
agrarische hogeschool
Dr.ir. Han van Kasteren, docent 
milieutechnologie aan de TU/e, is 
afgelopen week geïnstalleerd als lector 
aan de Christelijke Agrarische Hoge-
school in Dronten. Het lectoraat houdt 
zich bezig met het in de praktijk 
toepasbaar maken van duurzame 
energie, in samenwerking met bedrijven 
en andere onderzoeksinstellingen. Van 
Kasteren, die donderdag 14 oktober zijn 
inaugurele rede hield, gaat hiervoor de 
komende jaren aan de slag met 
onderwerpen als bioraffinage, 
vergisting, biomassa en energieopslag. 
Aan de TU/e is de scheikundige onder 

meer verbonden aan het Innovation Lab 
en was hij medeoprichter van het 
centrum Technologie voor Duurzame 
Ontwikkeling. (MvdV)

Dr.ir. Han van Kasteren, 
Environmental Technol-
ogy assistant professor 
at TU/e, was appointed 

the position of lecturer at the Christian 
Agricultural College (CAH) in Dronten 
last week. The lectureship deals with 
the practical implementation of renew-
able energy in cooperation with com-
panies and other research institutes.

[E]
Koninklijke onderscheiding 
voor Jeu Schouten
Prof.dr.ir. Jeu Schouten is benoemd tot 
Officier in de orde van Oranje-Nassau. 
Na zijn afscheidsrede ‘Design: from 
techno to human’ op vrijdag 15 oktober 
kreeg Schouten deze koninklijke 
onderscheiding uitgereikt door de 
burgemeester van zijn woonplaats 
Deurne, Gerard Daandels.

Schouten krijgt deze onderscheiding 
wegens grote waardering voor zijn ver-
diensten voor de wetenschap én voor 
zijn maatschappelijke betekenis voor de 
TU/e.
De rode draad in de wetenschappelijke 
carrière van Schouten is het steeds weer 
opnieuw benadrukken van de maat-
schappelijke relevantie van de techni-
sche wetenschappen. Daarbij maakt hij 
het ‘ontwerpen als volwaardige disci-
pline’ zichtbaar en tastbaar. Zijn visie is 
dat technische wetenschappen 
vernieuwend moeten zijn en moeten 
bijdragen aan de realisatie van produc-
ten die zijn afgestemd op de wensen en 
de behoeften die leven bij de mensen.
Schouten is sinds 1976 hoogleraar aan 
de TU/e, waar hij ook decaan was van de 

faculteiten Werktuigbouwkunde en 
Industrial Design. Dit voorjaar is 
Schouten benoemd tot honory dean/
director van het nog op te richten 
International Design Institute in de 
Chinese provincie Zhejiang. (CvK)

Prof.dr.ir. Jeu Schouten, 
former dean of the 
Departments of 
Mechanical Engineering 

and Industrial Design, was named 
Knight of the Order of Oranje-Nassau. 
He was awarded the royal honor 
October 15 after his valediction ‘Design: 
from techno to human’. 

[E]

Bastiaans ‘director’ bij IEEE
Dr.ir. Martin Bastiaans, universitair 
hoofddocent bij Electrical Engineering in 
de capaciteitsgroep Signal Processing 
Systems, is begin oktober verkozen tot 
Director-Elect van regio 8 van the 
Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) - de grote internationa-
le vereniging van professionals op het 
gebied van elektrotechniek. Regio 8 
behelst Europa, Afrika en een groot deel 
van Azië. 
Bastiaans volgt eerst twee jaar een 
‘opstarttraject’ als Region Delegate/
Director Elect, is dan twee jaar Region 
Delegate/Director van de regio en 
fungeert daarna nog eens twee jaar als 
Past Region Delegate/Director. Tot zijn 
functie behoren onder meer het 
onderhouden van contacten binnen de 
regio en het bespreken van voorstellen 
met de ‘Board of Directors’.
Bastiaans heeft er naar eigen zeggen 

hard voor moeten werken om verkozen 
te worden. “Ik ben door middel van een 
petitie genomineerd. Dat wil zeggen dat 
ik handtekeningen moest verzamelen. Ik 
moest er minstens 876 hebben en ik had 
er meer dan 1.300. Mijn grote geluk is 
denk ik geweest dat ik veel leden ken.” 
Bastiaans was als student al lid van IEEE 
en sinds 1996 is hij actief lid. (JvG)

Early October, dr.ir. 
Martin Bastiaans, 
asso-ciate professor 
at Electrical Engineer-

ing for the Signal Processing Systems 
capacity group, was elected the region 8 
Director-Elect of the Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE). IEEE 
is  a big international association for 
electrical engineering professionals.

[E]
Jeu Schouten na het ontvangen van de koninklijke onderscheiding. Foto | Rien Meulman
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“Dierenverzorgers doen er alles aan om 
hun dieren mooi in beeld te krijgen”
Remco van Rijt werkt, op projectbasis, 
als technisch specialist bij Google.  
De 36-jarige Rotterdammer fietste 
maandag ruim vier uur op een zwaar 
beladen trike over het TU/e-terrein  
om de campusgebouwen, -straten en 
-paden voor de dienst ‘Street View’  
in beeld te brengen. Hij werkt door  
de hele Benelux.

Leuke job!
“Ja, zeker. Voor dit werk kom je op  
de meest uiteenlopende en vaak de 
mooiste plekken, ook die waar je als 
gewone burger niet snel komt. Zo krijg 
je, soms buiten openingstijden,  
een kijkje achter de schermen van 
bijvoorbeeld attractieparken.  
De leukste plekken om te werken vind 
ik dierentuinen. Verzorgers zijn vaak 
zó trots op hun dieren en doen er alles 
aan om ze mooi in beeld te krijgen. 
Dan kom ik aanfietsen en gooien  
ze net een vis naar de ijsberen. Overal 
waar ik aan de slag ga, willen mensen 
weten wat ik doe en hoe het werkt.”

Wat zijn de mindere kanten?
“Natuurlijk kom ik ook wel eens op 
plekken waar ik niet met open armen 
ontvangen word, zoals in de armere, 
oude binnensteden in Wallonië waar je 
bijvoorbeeld met zwervers te maken 
hebt. Maar dat hoort erbij. Je moet 

voor dit werk dan ook wel wat sociale 
en communicatieve vaardigheden in 
huis hebben. En een zekere mate van 
sportiviteit is ook wenselijk. Het is 
geen militaire operatie, maar de hele 
dag rondrijden op zo’n zware trike 
vraagt fysiek wel wat van je. In 
Nederland valt het in dat opzicht nog 
wel mee, maar de Brusselse parken 
die ik afgelopen weekend heb 
vastgelegd, waren behoorlijk glooiend.”

Is de klus bijna geklaard? 
“Voor mij is dit een project van vijf 
maanden; ik ben nu een maand of drie 
bezig, na een interne opleiding bij 
Google om de apparatuur te kunnen 
bedienen. Nederland is volgens mij 
inmiddels bijna helemaal gecoverd. 
Daarna ga ik weer fulltime aan de slag 
met mijn bedrijf in telefonie en de 
integratie van smartphones in het 
bedrijfsleven.” (MvdV)

Remco van Rijt works  
as a technical specialist 
at Google on a  
project-by-project basis. 
The 36-year-old man 

from Rotterdam was biking around 
TU/e grounds on a fully-equipped trike 
in order to map the campus buildings, 
streets and lanes for Google Street 
View.

[E]

TU/e steunt medisch 
innovatiepark bij ziekenhuis
De TU/e steunt het plan voor een 
innovatiepark voor medische technolo-
gie in Veldhoven. Op dit beoogde Health 
Technology Park (HTP) -rondom het 
Máxima Medisch Centrum- zouden 
honderden medewerkers zich moeten 
gaan richten op nieuwe technologische 
ontwikkelingen, vooral op het vlak van 
gynaecologie, kindergeneeskunde, 
sportgeneeskunde, medische indicatie 
en simulatie.

Het HTP, waarvan nu het eerste concept 
op tafel ligt, is een initiatief van het 
ziekenhuis in samenwerking met Brain-
port Development en de gemeente 
Veldhoven. De drie ondertekenen van-
daag, donderdag 21 oktober, een inten-
tieverklaring om de plannen verder uit te 
werken. “De volgende stap is het werven 
van bedrijven in binnen- en buitenland 
die zich op het park willen vestigen en in 
het plan willen investeren”, aldus een 
ziekenhuiswoordvoerster deze week in 
het ED. De daadwerkelijke komst van het 

park hangt hier in grote mate vanaf.
Volgens de krant hebben onder andere 
de TU/e, Fontys Hogescholen, ASML, 
Philips, TNO en ROC Eindhoven zich 
achter het plan geschaard. Concrete 
toezeggingen over financiële steun zijn 
er echter nog niet. Ook is nog onduide-
lijk wat hun rol in het park zou zijn. 
Wel wordt in elk geval een verhuizing 
van MedSim naar Veldhoven beoogd. Dit 
trainings- en simulatiecentrum in Kennis-
poort, waar geneeskundige teams onder 
meer spoedsituaties kunnen trainen, is 
een initiatief van onder andere de TU/e. 
In het Eindhovens Dagblad wordt verder 
het ‘smart jacket’ van de universiteit en 
het MMC genoemd als voorbeeld voor 
belangrijke technologische (door)
ontwikkelingen op het gebied van 
kindergeneeskunde. Sensoren in dit 
hightech jasje voor pasgeboren baby’s 
meten onder meer de hartslag en het 
zuurstofgehalte van de drager.
Peter van Dam, woordvoerder van het 
College van Bestuur, zegt nog niets te 

weten van concrete plannen vanuit de 
TU/e met betrekking tot het beoogde 
Veldhovense innovatiepark. De plannen 
zijn volgens hem nog te pril om te 
kunnen zeggen of de universiteit er 
concreet in gaat investeren. “‘Health’ is 
voor ons, naast energie, een belangrijk 
thema en daarmee is het natuurlijk 
interessant om dit soort initiatieven te 
volgen en te kijken of we daarbinnen tot 
win-winsituaties kunnen komen. In dat 
opzicht staan we er sowieso positief 
tegenover.” (MvdV)

TU/e supports the idea 
for a medical technology 
innovation park in Veld-

hoven. The intended Health Technology 
Park (HTP) around the Máxima Medical 
Center is supposed to employ hundreds 
of people that all focus on new techno-
logical developments in gynaecology 
and paediatrics, for example.

[E]

Ingangstoets Wiskunde 
stukken beter gemaakt
Van de bijna 1.200 eerstejaars die de 
ingangstoets Wiskunde hebben 
gemaakt, is 62 procent direct geslaagd. 
Dat is 31 procent meer dan vorig 
collegejaar, en de beste score tot nu 
toe. Mogelijke oorzaak is Experience 
Mathness, het online oefenprogramma 
dat studenten sinds augustus konden 
gebruiken.

Zodra studenten aan de TU/e waren 
ingeschreven konden ze inloggen op de 
oefenwebsite Wistue. Dat hebben ze 
veelvuldig gedaan; in totaal zijn er meer 
dan honderdduizend opgaven gemaakt.  
430 studenten hebben een eerste 
herkansing gemaakt. De gevolgen voor 
zakken verschillen per faculteit. Bij 
Werktuigbouwkunde, Technische 
Natuurkunde en Electrical Engineering 
moeten de studenten de toets ooit 
halen. Bij Bouwkunde telt het cijfer voor 
tien proent mee bij het tentamen 
Calculus.
Alle opleidingsdirecteuren hebben het 
experiment positief ontvangen.  
“Mogelijke oorzaak voor de goede 

resultaten is dat de TU/e dit jaar betere 
studenten binnenkreeg”, zegt project-
coördinator van Experience Mathness 
dr. Hans Cuypers. Dat kan weer komen 
door de veranderingen in het voortgezet 
onderwijs. Dit is de eerste lichting met 
Wiskunde-B verplicht en Wiskunde-D 
facultatief in het pakket. Volgens 
Cuypers voorspelt het eindexamencijfer 
voor Wiskunde-B het best of een student 
de toets haalt. “Wiskunde D óf veel 
oefenen op wistue.nl hebben beide een 
significant positief effect, maar minder 
invloed dan dat B-cijfer.” (NS)

Out of the near 1,200 
students that took the 
Maths entry test, 62 
per cent passed right 

away. The score is a 31 per cent increase 
compared to last year, and the best ever. 
Reason for the unusually high score 
might be credited to online practice 
program ‘Experience Mathness’, which 
has been online for students to use 
since August.

[E]

‘Oude bekende’ terug bij DFEZ
Paul Berg start 1 november als hoofd van 
de Dienst Financiële en Economische 
Zaken (DFEZ) van de TU/e. Het huidige 
hoofd, Edward Peters, verlaat de TU/e 
per 31 oktober.
Berg is een ‘oude bekende’: hij werkte 
van 2000 tot 2005 ook al aan de TU/e, 
onder meer in de functie van ad 
interim-hoofd van DFEZ. “Ik heb de 

laatste jaren vooral advieswerk gedaan 
en heb er zin in om weer met manage-
ment aan de slag te gaan”, vertelt de 
bedrijfseconoom. 
Peters heeft aan de TU/e gewerkt sinds 
augustus 2007. Hij wordt nu directeur 
bedrijfsvoering van de University 
Maastricht School of Business and 
Economics. (JvG)

Edward Peeters, head of 
the Service Financial & 
Economic Affairs (DFEZ), 
will be leaving TU/e as 

per October 31. His successor, Paul 
Berg, will take over as of November 
1. Berg already worked at TU/e from 
2000-2005, in the function of ad 
interim head  of DFEZ, for example.

[E]

Blote basten bibberen

Terugdenkend aan hun studietijd zullen 
alle TU/e-werktuigbouwkundigen zich 
één gebeurtenis in elk geval goed 
heugen; de constructiewedstrijd waar 
ze als eerstejaars aan hebben 
meegedaan. De studenten testten hun 
bouwwerk gisteren weer en haalden 
en masse een nat pak in de Dommel. 

26 groepjes eerstejaars testten hun 
constructie met smalle staven, die een 
wip die boven de Dommel hangt in 
balans moet houden. Door aan de 
andere kant van de wip een bak water en 
de constructie van de betreffende groep 

te plaatsen, wordt het evenwicht 
behouden. De bak water loopt langzaam 
leeg, waardoor er steeds meer kracht op 
het bouwwerk komt te staan. Zodra de 
constructie bezwijkt, kantelt de wip en 
valt de hele groep in het water.

Waar de één met ontbloot bovenlijf te 
water gaat, is de ander dik ingepakt. 
Geert Lensen rust uit van zijn ‘doop’ met 
een drankje, in ochtendjas. “Ik had mijn 
broek niet bij de hand en had geen zin 
meer om me om te kleden, vandaar.” 
Het bouwwerk van zijn groepje viel 
sneller in het water dan verwacht. “We 

hebben er hard aan gewerkt en hadden 
het idee dat het wel goed zat. Niet dus.” 
(JvG)

Reminiscing about 
their student days, 
there’s one thing former 
Mechanical Engineering 

student will definitely never forget: it’s 
the construction contest they partici-
pated in when they were still freshmen. 
Yesterday, once more the new first-year 
students tested their constructions, 
and all got soaking wet in the river 
Dommel.

[E]

Foto | Bart van Overbeeke 

Foto | Bart van Overbeeke
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Dé carrièrebeurs in het najaar voor student, starter en professional! 

vrijdag12 & zaterdag13 november
Amsterdam RAI

De Nederlandse Carrièredagen is een activiteit van                         onderdeel van de

Voor meer informatie en gratis entree ga je naar www.carrieredagen.nl

Advertenties

Ovitech is een softwareontwikkelaar die zich richt op het oplossen van openbaar vervoer 
gerelateerde informatie-vraagstukken. 

Voor testwerkzaamheden zijn wij per direct op zoek naar 

Software Testers

die op regelmatige (oproep-)basis gedeeltes van nieuwe releases van onze software willen testen.

De werkzaamheden:
•	 volgens	een	protocol	doorlopen	van	diverse	stappen	in	het	programma
•	 noteren	van	foutmeldingen,	onlogische	acties	of	resultaten
•	 beschikbaar	tussen	09.00-17.00	uur
•	 per	direct	en	oproep	basis

Heb je interesse en kun je direct beginnen? Neem dan contact op met:
Ovitech	B.V.	,	Patricia	van	Grootel
Glaslaan	2	(Gebouw	SWA)

5616	LW		Eindhoven
Telefoon:	040-2372295

Uit de as herrezen: de student-assessor

Hoe meer inspraak, hoe beter. Die 
overtuiging schuilt achter het idee van 
de ‘student-assessor’. De assessor zou 
de vergaderingen van hogeschool- en 
universiteitsbestuurders mogen 
bijwonen, zodat hij al vroeg de ziens-
wijze van studenten kan verwoorden en 
bovendien klachten van studenten ter 
sprake kan brengen. 
Onlangs dook de ‘student-assessor’ 
ineens weer op in het kamerdebat over 
de twijfelachtige afstudeerroute van de 
Hogeschool Inholland. De medezeggen-
schapsraad wist immers van de 
diplomaroute aan de opleiding ‘media & 
entertainment management’, maar het 
bestuur naar eigen zeggen niet. Een 
student-assessor had misschien een 
brug kunnen slaan, opperde Jesse Klaver 
van GroenLinks. Samen met SP, PvdA en 
PVV diende hij een motie in, waarin het 
parlement de regering verzoekt “alsnog 
te regelen dat de student-assessor 
wettelijk wordt geregeld”.
Nee, zei Marja van Bijsterveldt beslist. 
Toen was ze nog demissionair staats-
secretaris, inmiddels is ze de nieuwe 
minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Ze ziet niets in het plan. 
“Elke school die het echter wél wil doen, 
moet het lekker gewoon doen, hoor. Dat 
is heel sociocratisch.” Ze wil het alleen 
niet wettelijk vastleggen.

De motie werd enigszins afgezwakt. De 
regering hoeft de student-assessor niet 
meteen wettelijk te regelen. Maar de 
minister wordt gevraagd “alsnog met 
nadere voorstellen te komen ter 
versterking van de positie van de 
student-assessor in relatie tot een 
college van bestuur”. 
Dat kon het CDA niet vermurwen. De 
partij stemde tegen, net als SGP en 
ChristenUnie. De motie werd gesteund 
door SP, GroenLinks, D66, PvdD, VVD en 
PVV. En ook de PvdA stemde voor, 
inclusief voormalig minister Ronald 
Plasterk.

Dat laatste is opmerkelijk gezien de 
voorgeschiedenis. Vorig jaar leek de 
student-assessor er te komen. Toen 
Ronald Plasterk de gewijzigde wet op 
het hoger onderwijs en wetenschap 
(WHW) verdedigde, aanvaardde de 

Tweede Kamer een amendement van 
D66 waarin de student-assessor 
wettelijk werd geregeld. Plasterk zelf 
was tegen, maar hij had het amende-
ment wel aanvaard. In de Eerste Kamer 
leverde dat problemen op. De senatoren 
zagen de student-assessor niet zitten. 
Bestuur en medezeggenschap dreigden 

door elkaar te lopen, vond een 
meerderheid. Plasterk kreeg zijn wet er 
alleen door, als hij beloofde dat hij het 
amendement er alsnog uithaalde. 
Zo gezegd, zo gedaan. Plasterk ging 
terug naar de Tweede Kamer om dat 
amendement alsnog te laten schrappen. 
Kort daarop viel de regering over de 
kwestie Uruzgan en Plasterk trad af, 
maar de student-assessor leek definitief 
van het toneel verdwenen. Tot een paar 
weken terug. En nu is het wachten op de 
voorstellen van de nieuwe regering. 
Misschien komt die met een afgezwakte 
versie, of een richtlijn, of een advies aan 
de instellingen.
Bestuurders zien weinig heil in zo’n 
assessor. “Bespottelijk”, noemde 
voorzitter Sijbolt Noorda van univer-
siteitenvereniging VSNU het plan. 
“Binnenkort zal er bij elke vergadering 
van de ministerraad een kamerlid 
aanwezig zijn”, sneerde hij. “Advocaten 
krijgen toegang tot de raadkamer van de 

rechtbank. Geen artsenoverleg meer 
zonder een vertegenwoordiger van een 
patiëntenvereniging.” 

Binnen het College van Bestuur van de 
TU/e is nog niet over de mogelijke 
entree van de student-assessor 
gesproken, zegt universiteitssecretaris 
ir. Harry Roumen. Persoonlijk ziet hij 
weinig in de aanwezigheid van een 
student aan de bestuurstafel. “Studen-
ten kunnen hun stem op dit moment, 
onder andere via de faculteitsbesturen 
en het Studenten Advies Orgaan, al 
behoorlijk laten doorklinken en die 
mogelijkheid benutten ze ook prima. 
Een student-assessor heeft volgens mij 
weinig toegevoegde waarde.” De 
verwijzing van de Tweede Kamer naar de 
perikelen aan de Hogeschool Inholland 
noemt Roumen ‘erg vergezocht’. “Met 
zo’n kwestie leg je bovendien een zeer 
zware last op de schouders van een 
student.”

De studentenfracties in de Eindhovense 
U-raad staan juist positief tegenover het 
idee. Maarten Sjoerdsma van Groep-één 
tekent daar wel bij aan dat het succes 
ervan staat of valt met wie er op welke 
manier voor wordt geworven en hoe de 
functie precies wordt ingevuld: “Welke 
verantwoordelijkheid krijgt die persoon 
bijvoorbeeld, en komt hij of zij niet in de 
problemen door belangenverstrenge-
ling? Of de student-assessor helemaal 
tot bloei kan komen, is verder enorm 
afhankelijk van de juiste persoon op de 
juiste plek”. 
De PF stelde een jaar terug al een notitie 
op waarin de studentenfractie voor de 
invoering van een student-assessor aan 
de TU/e pleit: “Wij denken dat het goed 
werkt als iemand uit de studentenpopu-
latie met het CvB meedenkt en adviseert 
over ontwikkelingen die studenten, 
direct of indirect, raken”, aldus 
fractievoorzitter Christopher Gits. “In 
het presidium -het voorzittersoverleg 
van de U-raadsfracties- hebben we al 
aangegeven dat het onderwerp weer 
gaat spelen en dat wij daar als U-raad 
alert op moeten zijn. Als het ministerie 
zegt: ‘voer maar in’, dan hebben wij in 
elk geval alvast een stuk klaarliggen.” 
(HOP)

VSNU: invoeren 
student-assessor 
is ‘bespottelijk’

Will there be a student 
present at the Executive 
Board’s conference table 
shortly, after all? Again, 

an overwhelming majority in the Sec-
ond Chamber turned out to be in favor 
of a so-called student assessor. The 
Eindhoven university secretary ir. Harry 
Roumen isn’t too thrilled about the 
idea, but the University Council student 
factions are expressly in favor of it.

[E]

Schuift er straks een student aan in de boardroom van het Eindhovense CvB? Archieffoto | Bart van Overbeeke

Schuift er straks toch een student aan, als het college van bestuur vergadert? Een overweldigende 
meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich opnieuw achter het idee van een ‘student-assessor’ 

geschaard. Eindhovens universiteitssecretaris ir. Harry Roumen ziet er persoonlijk weinig in, maar de 
studentenfracties in de U-raad zijn nadrukkelijk vóór.
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Effe zeuren

‘Du holde Kunst, 
in wieviel grauen Stunden …’

Dit zijn de eerste woorden van een ode 
aan de muziek, van noten voorzien 
door Franz Schubert en gezongen door 
grootheden als Elisabeth Schwarzkopf 
en Dietrich Fischer-Dieskau.
Het muzische gehalte van ons 
gedoogkabinet lijkt niet hoog.  
De nieuwe minister van OCW moet 
vooral bezuinigingen verdedigen.  
Nog voor het kabinet compleet was 
stierven kort na elkaar Solomon Burke 
(op Schiphol!) en Joan Sutherland;  
dat kan geen toeval zijn. De cultuur 
van onze premier lijkt zich vooral af te 
spelen tijdens après-skibijeenkomsten, 
met glühwein bij kaarslicht.  
De ‘boomers’ Kamp, Leers, Opstelten, 
Verhagen en Hillen, tijdens de 
verkiezingen mastodonten genoemd, 
stralen van alles uit, maar geen 
muziek. Ze zullen niet zo ver gaan  
als Hermann Goering: 
“Wenn ich Kultur höre, entsichere ich 
meinen Browning”, maar zelfs het 
Concertgebouworkest zal niet veilig 
zijn.
Vorige kabinetten zag je jaarlijks 
verzameld bij de meest elitaire 
uitvoering van de Matthäus Passion, 
waar ze hun door het pluche verwende 
billen prijs gaven aan de harde banken 
van de Naarder kerk. Het was 
voornamelijk een gelegenheid om 
gezien te worden, ook voor de dames, 

een soort ‘derde dinsdag’ op goede 
vrijdag. Zou dit evenement onder  
de bezuinigingen vallen, of laten de 
excellenties zich de Bach niet van  
het brood eten? 
Zou Geert ook gedoogd worden in de 
Naarder kerk, met zijn gorilla’s? Zou  
de blonde roerganger van klassieke 
muziek houden? Hij is mogelijk de 
meest muzische van alle deelnemers 
aan het gedoogakkoord, maar ik schat 
hem, Limburger, meer een liefhebber 
van Rowwen Hèze of van Gé Reinders’ 
Blaosmuziek. In het laatste geval stel 
ik voor in Naarden niet de Matthäus te 
laten uitvoeren, maar ‘Blaosmuziek, 
met veel koper, door de Marinierskapel. 
Dan wil ik graag meeluisteren. Op eine 
sjone vrijdigmiddig: bloasmuziek!
Het cultuurbeleid van de verenigde 
babyboomers zal voornamelijk uit 
‘graue Stunden’ bestaan.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch, 
hoogleraar Control Systems Technology

“Laten we geen tijd 
verdoen met het 
130 km/uur-debat”
Afgelopen week werd er flink gedis-
cussieerd over de plannen van het 
kabinet om de maximale snelheid op de 
Nederlandse snelwegen te verhogen 
naar 130 km/uur. Veel weggebruikers 
zijn enthousiast, experts zijn terughou-
dender. Kunnen we meer ongelukken 
verwachten bij een verhoging van de 
maximumsnelheid? En wat voor effect 
heeft het op de filevorming?

“Ik vind het 130 km/uur-voorstel 
volkomen zinloos.” Prof.dr.ir. Maarten 
Steinbuch, hoogleraar Control Systems 
Technology aan de faculteit Werktuig-
bouwkunde steekt zijn mening niet 
onder stoelen of banken. “Mensen 
hebben nu eenmaal de neiging om te 
hard te rijden. Dan wordt er straks zo 
150 gereden en dat leidt zeker tot meer 
en ernstigere verkeersongevallen. Voor 
mij is het echt een non-issue. Er kan 
nauwelijks zo hard gereden worden op 
de Nederlandse snelwegen; met zijn vele 
bochten en af- en opritten en files zijn ze 
daar helemaal niet op berekend.”

“Bovendien geeft het kabinet zo 
absoluut geen goed signaal af aan de 
bevolking in het kader van bewustwor-
ding en duurzaamheid. Er is bewezen 
dat qua milieubelasting een maximum-
snelheid van 90 km/uur optimaal zou 
zijn. Een snelheidsverhoging leidt tot 
een toename in het verbruik van een 
auto, meer geluidsoverlast en meer 
CO2-uitstoot. Dat weten we nu toch zo 
langzamerhand allemaal wel... Het 130 
km/uur-plan lijkt een politiek statement: 
“Wij vinden het milieu niet zo belang-
rijk”. Ze zijn op deze manier echt 
verkeerd bezig.”

“Het fileprobleem wordt door deze 
maatregel ook niet minder. Filevorming 
ontstaat door verschillen in onderlinge 
snelheid van auto’s. Door de maximum-
snelheid op te trekken, worden deze 
verschillen juist alleen maar groter. Er 
blijven namelijk altijd langzame rijders 
op de snelweg. Er zijn veel efficiëntere 
manieren om files aan te pakken. Wij 
doen aan de TU/e veel onderzoek naar 
zogenaamde connective cars, auto’s die 

informatie uitwisselen met de weg en 
met andere auto’s die deelnemen aan 
het verkeer (zie ook het artikel op pagina 
12/13 van deze Cursor, red.). Wij zien 
auto’s meer als onderdeel van een flow. 
In dat kader doen we ook mee aan het 

SPITS project. Recent hebben we op de 
A270 auto’s getest die uitgerust zijn met 
een soort TomTom-kastje. Dat laat de 
bestuurder weten welke snelheid 
aangehouden moet worden, en of hij 
harder of zachter moet rijden. Alleen al 

door de snelheid door te geven, blijkt 
filevorming met maar liefst acht procent 
te verminderen. Laat het kabinet maar in 
dit soort toepassingen investeren, dan 
tijd te stoppen in zo’n belachelijk 
voorstel.” (NT)

Vox Academica

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

Jelle Loogman | Bouwkundestudent

Wie ben je? 
“Ik ben Jelle Loogman, een twintigjarige 
Bouwkundestudent. Vanaf januari zit  
ik in de universiteitsraad namens 
Groep-één en sinds september ben ik 
ook fractievoorzitter. Naast studeren 
sport ik regelmatig bij atletiekvereniging 
Asterix en in de winter ben ik zoveel 
mogelijk op het ijs te vinden.”

Waar ben je trots op, kijkend 
naar de TU/e?
“Op alle studenten die hier rondlopen 
en iets naast hun studie doen.  
Van honors program tot bestuur van  
een studie- of studentenvereniging.  
Dit bewijst wat voor een grote groep 
enthousiaste en betrokken studenten 
we hebben, die nieuwsgierig zijn en 
werken aan hun toekomst. Van een 
borrel tot een studiereis, dit maakt  
de TU/e tot een geweldige plek om  
te studeren en geeft studenten de  
kans zich te ontwikkelen.”

Hoe draag je hier zelf aan bij?
“Als student in de universiteitsraad 
vertegenwoordig ik een deel van de 
studenten richting het College van 

Bestuur. Ik vind het heel belangrijk dat 
ook naar de mening van studenten 
wordt geluisterd bij het nemen van 
belangrijke beslissingen. Dit is in  
mijn optiek van groot belang voor een 
succesvolle universiteit. Op deze manier 
wordt namelijk draagvlak gecreëerd 
onder studenten. Ook ben ik van mening 
dat nieuwe plannen, bijvoorbeeld de 
harde knip, zo beter hun doel treffen. 
Wanneer studenten zelf klachten 
hebben of dingen zien die beter kunnen, 
hoor ik dit graag, persoonlijk of via een 
e-mail.” 

Wat is je volgende mijlpaal hier? 
“Met Groep-één zijn we op dit moment 
druk bezig met het voorbereiden van  
de verkiezingen in december. Wij gaan 
natuurlijk wederom voor een overwinning. 
Zelf ga ik me vanaf januari weer vol op 

mijn studie richten. Daarnaast zal ik 
mijn gezicht weer ergens anders laten 
zien. Grote kans dat dit de faculteitsraad 
is komend jaar. Ik vind het leuk om het 
politieke spelletje te doorgronden. 
Tegelijkertijd krijg je een kijkje achter  
de schermen en kun je je bemoeien  
met uiteenlopende zaken.”

Waar zou je aan de TU/e graag 
je tanden in willen zetten? 
“In (nieuwe) regelingen zoals een BSA of 
harde knip. Dat hierbij aandacht is voor 
buitencurriculaire activiteiten. Vanuit 

bestuurlijk oogpunt begrijp ik deze 
regels wel, maar er moet ook ruimte 
blijven om jezelf breder te ontwikkelen. 
Dit vormt je namelijk als persoon.” (NS)

It all starts with U

Jelle Loogman

De universiteit heeft een koers uitgezet 
voor de komende tien jaar. Maar hoe 
staan we er nu voor? Waar zijn studen ten 
en medewerkers trots op en wat hebben 
ze daar zelf aan bijgedragen? 



Hoe ruikt Eindhoven? Hoe voelt 
Eindhoven? En hoe kunnen verlaten 
plekken in de stad weer opbloeien?  
De faculteit Bouwkunde en La Città 
Mobile organiseren tijdens de Dutch 
Design Week ‘City Research’, over  
de gelaagdheid van de stad.

Een stad laat zich lezen als een steeds 
veranderend boek, waarin gelaagdheid, 
meervoudigheid en dynamiek een 
hoofdrol spelen. Tijdens de DDW is  
La Città Mobile (Vestdijk 33) de plek  
van onderzoek en ontwerp van de 
‘social urban space’. Studenten  
van TU/e-faculteit Bouwkunde, 
buitenlandse Erasmus-studenten, 
designers en kunstenaars gaan de 
oneindige hoeveelheid informatie 
filteren en ons beeld van de stad 
focussen op een of meerdere 
aspecten. Dat gebeurt aan de hand 
van exposities, workshops, lezingen 
en projecten, zoals PULS2010 en 
Beauty in Decay.

PULS2010
Volg je zintuigen en leer Eindhoven 
écht kennen. In PULS2010 hebben 
zeven kunstenaars/ontwerpers 
speciale routes door de stad 
ontwikkeld. Elke route focust op  
één specifieke zintuiglijke ervaring, 
zoals geluid, licht, tast, tektoniek  
en geur. De routes zijn zelfstandig  
te volgen en starten allemaal bij  
La Città Mobile. Aan de stads-
ervaringen zit een expositie,  

lezing of workshop gekoppeld om het 
achterliggende concept uit te leggen.

GEUR
Zo zal aroma-kunstenaar Maki Ueda 
dinsdag 26 oktober aan de slag  
gaan met een parfum dat Eindhoven 
vertegenwoordigt. Ueda: “In Aroma-
scape of Eindhoven gaan we op zoek  
naar het luchtje van Eindhoven. Wat  
ruik je eigenlijk als je door de stad loopt, 
waar doet het je aan denken, en wat  
voel je erbij?

Voor inschrijven, mail naar mad@dse.nl.

TEKTONIEK
Ralph Brodrück van de faculteit 
Bouwkunde houdt zich tijdens 
PULS2010 bezig met tektoniek.  
Hij zal op woensdag 27 oktober bij het 
Eindhovens Kanaal (Kanaaldijk Zuid) met 
behulp van heliumballonnen een 500 
meter lange ketingboog laten verrijzen. 
“De kettingboog die dan hopelijk 
ontstaat is net zo lang als de Gateway 
Arch in St Louis. Als het weer goed is, wil 

ik een van de uiteindes van de 
boog loslaten. Dan ontstaat er 
een vericale  
lijn van 500 meter. Dat is even 
hoog als het Shanghai World 
Financial Center, het hoogste 
gebouw ter wereld!”
Zie voor actuele informatie over 
overige PULS2010 workshops, 
lezingen en rondleidingen: 
www.madlab.nl. 

Beauty in Decay
In de expositie en workshop 
Beauty in Decay doen  
masterstudenten van de TU/e 
onderzoek naar de ‘Kanaalzone’, 
het voormalige industriegebied 
langs het Eindhovens Kanaal. 
Onder leiding van TU/e-docen- 
ten Jan Schevers en Irene Curulli 
gaan ze verlaten plekken nieuw 
leven in blazen. Daarbij 
ontwikkelen ze objecten die  
te maken hebben met het 

herontwerpen en hergebruiken van  
deze vervallen ruimtes. De workshop  
en de expositie vinden plaats in La  
Città Mobile en zijn toegankelijk voor 
publiek. (NT)

21 oktober 20108 | Dutch Design Week

“Ik werkte aan 
de University 
of California in 
Santa Cruz. Ik 
ging naar een 
feestje dat bij 
iemand thuis in 
Watsonville was 
georganiseerd. 
Daar stond een 
vierkant kastje, 

iets langer dan een kubus, een televisieschermpje 
voorop, met een keyboard en een muis. Op het 
feestje was iemand die bij Apple werkte en hij had 
de experimentele versie van de eerste 
Macintosh opgesteld. Het model leek 
heel veel op het uiteindelijke model. 
Op het moment dat ik de Macintosh 
zag, wist ik: dat is de toekomst. Het 
was ongelofelijk. Tot die tijd was het 
allemaal typewerk, maar nu was er een 
muis waarmee je onvoorstelbaar veel 
commando’s kon uitvoeren door te  
klikken en te verslepen. Een document 
dat je niet meer nodig had, pakte je op 
met de muis en sleepte je zo naar de 
prullenbak. Het gebeurt maar af en toe 
dat je iets ziet en meteen weet:  

dit wordt een succes, dit is iets geweldigs.  
En het was ook zo: de Macintosh heeft een  
revolutie veroorzaakt die zijn weerga niet kent.  
Ik heb er zelf daarna nog jaren mee gewerkt.”

“Mijn favoriete 
ontwerp is de 
BMW 1100GS.  
Dit model  
introduceerde  
als eerste een 
breuk met  
de klassieke 
motorfiets.  
Dat was een  
belangrijk  

moment. Daarvoor waren motorfietsen vaak  
niet mooi omdat vooral gelet werd op de  
functionaliteiten. De 1100GS bracht  
hier verandering in: dit was het eerste 
model waar ook over het design was 
nagedacht. Hij heeft een modern  
motorblok, een moderne techniek en 
het soort voorvering was ook nieuw. 
Naast nieuwe onderdelen werd dit 
model ook gepresenteerd in opval-
lende kleuren. Er waren verschillende 
kleurcombinaties verkrijgbaar.  
De meest gewaagde keuze was de 
rode motorfiets met een geel zadel.  
De 1100GS werd in 1993 aan het  
publiek voorgesteld tijdens de  
I.A.A. in Frankfurt. Ik rijd zelf ook 

motor, maar heb dit model nooit gehad. Ik heb 
wel zowel de voorganger als de opvolger van dit 
model gereden. De 1100GS wordt overigens nog 
steeds gemaakt.”

Ir. Gert Boxem, assistant professor 
at the Department of Architecture, 
Building & Planning, says the BMW 
100GS is his favorite design ever. 

The motorbike was the first to break with the  
classical motorbike, because thought was put 
into the design as well this time. The motorbike 
enthusiast himself never owned one of the daring 
red-and-yellow machines.

The favorite design of prof.dr.  
Arjeh Cohen, the dean of the 
Department of Mathematics & 
Computer Science, is the first-ever 

Macintosh from 1984. He saw the model for the 
first time at a party in Watsonville and immediate-
ly knew the small device represented the future.

[E]
[E]

Prof.dr. Arjeh Cohen, decaan faculteit Wiskunde & Informatica 

Favoriet design: Eerste Macintosh uit 1984
Ir. Gert Boxem, universitair docent Bouwkunde

Favoriet design: BMW 1100GS

Meer dan driehonderd evenementen rondom design staan verzameld op de website 
www.dutchdesignweek.nl. Van 23 tot 31 oktober wordt deze week gehouden in Eindhoven. Ook 
de TU/e heeft een flinke vinger in de DDW-pap. Op de TU/e-campus zijn allerlei activiteiten, 
maar TU/e’ers laten ook op diverse locaties in de stad hun visie op design zien. Een deel van de 
activiteiten waarbij TU/e’ers betrokken zijn, worden op deze vier Cursorpagina’s gepresenteerd. 
Ga het zien en maak je eigen perfecte Dutch Design Week Dag (DDWD) mee! 

Een perfecte DDWD
Wat gaat er gebeuren met architectuur 
wanneer je een 3D-printer zou kunnen 
gebruiken die geen beperking in 
formaat kent? Deze vraag stond 
centraal bij het maken van de 
afscheidstentoonstelling ter ere van 
Bouwkundehoogleraar René van Zuuk. 
Gedurende de DDW is in de entree  
van Vertigo het antwoord te zien.

Architect Van Zuuk koos voor zijn 
expositie geen eigen werk, maar 
ontwikkelde met assistentie van 
masterstudenten Thomas Gerritsen  
en Tim van der Grinten een huis  
waarin de evolutie zichtbaar is die de 
architectuur mogelijk te wachten staat. 
“De huidige bouwwijze maakt gebruik 
van een verzameling halffabricaten  
die zo gemaakt zijn dat ze goed op 
elkaar aansluiten: rechte wanden, 
platte vloeren en dakvlakken en 
standaard deuren en kozijnen.  
Dat beperkt de mogelijkheden. 
3D-techniek maakt de mogelijkheden 
eindeloos”, zegt Gerritsen. 
“Doordat ronde vormen sterker zijn, 
kunnen de wanden en dergelijke 
dunner en is er minder materiaal 
nodig.” Van Zuuks plan startte met  
een casco van een standaard huis.  
In acht subtiele stappen, allen te zien  
op eigen sokkel en poster, komt het tot 
een half-verdiepte woning die gemaakt 
is met ronde asymmetrische vormen. 
“Na het ronder maken van binnen- en 
buitenwanden hebben we in stap drie 
de nok naar het noorden getrokken. 
Dan wordt het vlak op het zuiden  
(met zonnepanelen) groter. Daarna 
gingen we de grond in. Het zand dat  
je weggraaft, wordt door 3D-printers 

hergebruikt om het gebouw te maken.” 
Als laatste stap is de binnenhuid 
weggehaald. De bewoner kan het 
overgebleven raster invullen met 
lampen, kasten of geluidsboxen.  
TNO heeft de laatste fase van het 
ontwerp in 3D geprint. (NS)

Print je huis in acht stappen

Volg je zintuigen en ervaar Eindhoven

What happens to  
architecture when you 
use a 3D printer that 
knows no limitations in 

size? It was the focus of the farewell 
exhibitionin honor of professor  
emeritus René van Zuuk.  
During DDW, the answer to the  
question can be viewed at the  
entrance of Vertigo.

What does Eindhoven 
smell like? What does 
it feel like? During the 
DDW, the Department of 

Architecture, Building & Planning and 
La Città Mobile will be organizing  
City Research’, about the city’s  
stratification.

[E]

[E]
Schets van de kettingboog die Bouwkundedocent Ralph 
Brodrück 27 oktober wil laten verrijzen bij het Eindhovens 
Kanaal.
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“Verhalen over 
favoriete designs 
allertijden? 
We hebben er 
eigenlijk drie: de 
Eiffeltoren, het 
gemeentehuis in 
Amsterdam en de 
wijnfleshouder 
waarin wijnflessen 
in evenwicht 

blijven. Maar als we er eentje moeten kiezen, dan 
kiezen we voor de wijnfleshouder. 
Het is geweldig dat iemand zoiets  
verzonnen heeft. Dat je de werking van  
het evenwicht kunt gebruiken voor iets 
dat er speciaal uitziet en tegelijker tijd 
gebruikt wordt door een groot gedeelte 
van de samenleving. Je hebt ze inmid-
dels in verschillende soorten, maar 
onze favoriet is de wijnfleshouder met 
een ketting aan de onderkant  
gedrapeerd. Bij dat ontwerp lijkt het 
echt alsof de wijnfles zweeft. 
Ook de houten wijnstandaard is erg  
stijlvol. Het principe van de wijn-
standaard is dat nieuwe voorwerpen 
worden ontwikkeld met oorspronkelijke 

ideeën. Dat is iets wat wij in onze opleiding 
 ook leren.”

“Ons favoriete 
design is niet 
een ontwerp 
op zich, maar 
het denkproces 
dat erachter zit. 
Toen NASA 
mensen de 
ruimte in 
stuurde, kwam 
ze erachter dat 

pennen niet werken in een gewichtloze omgeving. 
Dit omdat de inkt niet meer kan zakken naar de 
punt van de pen. Om dit probleem op te lossen, 
hebben onderzoekers van NASA heel veel geld 
en tijd gespendeerd aan een pen die werkt in een 
gewichtloze omgeving. Toen de Russen hetzelfde 
probleem tegenkwamen, besloten ze om een 
potlood te gebruiken. Een potlood schrijft overal 
en onder alle omstandigheden. Dit is voor ons een 
voorbeeld van een goed denkproces: je hoeft niet 
met man en macht te zoeken naar een oplossing 
om het probleem van de balpen op te lossen, 
je kunt ook een ander voorwerp gebruiken dat 
dit probleem helemaal niet kent. Zo kan het ook 
werken bij ontwerpprocessen in de bouwwererld. 
Soms is er een probleem dat met man en macht 
moet worden opgelost, en mensen gaan dan de 

gekste dingen verzinnen om dit op te lossen. 
Maar vaak is de oplossing dichterbij dan gedacht, 
door bijvoorbeeld gebruik te maken van andere 
materialen.”

For Industrial Design freshmen 
Charlotte van der Sommen and 
Maaike Mennen, the wine  
holder that balances wine bottles 

would be their favorite design. They especially 
appreciate the kind that has a chain around the 
bottom part so the bottle actually seems to float. 

Architecture, Building & Planning 
students Daan Mulders and 
Maarten Sjoerdsma don’t have a 
number-one design per se, but 

there is a specific idea they really appreciate. 
When NASA started launching people into space, 
they found out that pens didn’t work in zero-gravi-
ty, so they spared no expense to find a solution to 
that. The Russians, faced with the same problem, 
had a much better idea: instead of a pen, they 
used a pencil. “Sometimes, the solution is easier  
than you’d think.”

[E]

[E]

Maaike Mennen en Charlotte van der Sommen, eerstejaars studenten Industrial Design 

Favoriet design: wijnfleshouder
Maarten Sjoerdsma en Daan Mulders, studenten Bouwkunde

Favoriet design: schrijven in een gewichtloze ruimte

DesignLAB, een gelegenheidsformatie 
bestaande uit Studium Generale, 
CHEOPS en Lucid, heeft dit jaar tijdens 
de DDW een bomvol programma in het 
Gaslab. Iedere avond zijn er lezingen, 
films, debat of muziek. Overdag zijn er 
workshops en lunchprogramma’s. 
Toekomstvisies door de jaren heen 
staan centraal.

Volgens SG-programmamaker  
Marieke Kruithof springen De DenkTank 
Workshop op Troubled Tuesday en het 
theaterdebat op Wicked Wednesday 
eruit. Samen met het publiek gaan 
acteurs op onderzoek uit wat nanotech-
nologie voor onze toekomst betekent  

in de praktijk. De combinatie van 
experiment, spel en reflectie zet je  
aan het denken, maar is soms ook 
enorm geestig.
Kruithof: “De hele week staat toekomst-
visie centraal. We kijken terug naar 
visies uit het verleden die nu soms 
hilarisch, dan weer raak en soms heel 
conservatief blijken te zijn. Daar kijken 
we naar met de wijsheid van nu. In 
gedachtenexperimenten beschouwen 
we nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van het materiaal van 
de toekomst. Een utopie uit het 
verleden, maar hoe kijken we daar over 
twintig jaar tegenaan als het binnenkort 
werkelijkheid wordt?” (NS)

25-29 okt in het Gaslab, vanaf 12.00 
uur. Kijk voor meer info op  
www.designlab.nu.

Tijdens de DDW opent een nieuwe 
supermarkt zijn deuren in Eindhoven:  
de NANO Supermarkt. De schappen van 
deze mobiele supermarkt zijn gevuld 
met speculatieve nano-producten die  
de komende jaren op de markt zouden 
kunnen komen: medicinale bonbons, 
interactieve muurverf en zonne- 
energieplanten. Met dit project hopen 
de makers van de faculteit Industrial 
Design, Studium Generale en het Next 
Nature Institute de bezoekers aan het 
denken te zetten over de impact van 
nanotechnolgie in onze samenleving.

Nanotechnologie, een verzamelnaam 
voor technologieën die zich op een 
schaal van maximaal 100 nanometer 
afspelen, wordt al veelvuldig gebruikt  
in consumentenproducten. Denk aan 
nano-deeltjes die in dagcrèmes extra 
UV-bescherming geven, of die tennis-
ballen beter laten veren. “Nanotechnolo-
gie heeft al veel goede dingen opgele-
verd, maar er zit ook een onzichtbare 
kant aan vast. Die willen we bespreek-
baar maken met ons project.” Marieke 
Kruithof is als Studium Generale-
medewerkster betrokken bij de NANO 
Supermarkt. “Zijn de producten wel  

honderd procent veilig? Wat betekent 
nanotechnologie voor mij? En wil ik al 
die nieuwe producten eigenlijk wel? We 
laten het de supermarktbezoekers zelf 
ervaren aan de hand van een breed 
aanbod aan verbluffende en verontrust-
ende nano-producten. We geven ze een 
beeld van wat mogelijk is en mogelijk 
zou kunnen zijn.”

Wie de SRV-wagen betreedt, ziet  
zo’n twintig verschillende producten. 
Supermarktpersoneel staat klaar voor 
het beantwoorden van vragen en om 
bezoekers producten zelf te laten 
ervaren. “We hebben bewust voor een 
supermarkt gekozen. Dat is een plek 
waar we vaak komen, maar waar 
tegelijkertijd ook nieuwe producten, 
levensstijlen en technologieën 
geïntroduceerd worden. Een ideale 
locatie om de nanotoekomst te 
verkennen.”

De supermarktproducten, varierend van 
Twitter-kiesimplantaat tot onzichtbare 
beveiligingsspray, zijn ontworpen door 
jonge designers en technologen uit zes 
verschillende landen. Zij deden mee aan 
een oproep van de projectmakers om 

nano-productvisies in te zenden. “Uit de 
vele inzendingen heeft een commissie 
van specialisten, zowel professoren als 
kunstenaars, een selectie gemaakt op 
basis van originaliteit, technologische 
haalbaarheid en de mate waarin het 
product aanzet tot discussie.  

Er is ook werk van TU/e-studenten te 
vinden in de NANO Supermarkt, zoals  
de zichzelf aantrekkende nanosok en 
medicinale bonbons die beschermen 
tegen hiv-infectie. Hoever kunnen we 
gaan met nanotechnolgie?” (NT)

De NANO Supermarkt staat tijdens de 
DDW op het 18 Septemberplein en is 
dagelijks geopend van 10.00-17.00 uur. 
De toegang is gratis.
Daarnaast vindt er op woensdagavond 
27 oktober het interactieve theaterdebat 
‘NANO is groot’ plaats.  
Aanvang 20.30 uur, Gaslab TU/e

Door een achteruitkijkspiegel naar de toekomst kijken

Medicinale bonbons en interactieve muurverf in de NANO Supermarkt

DesignLAB is an 
occasional collabora-
tion between Studium 
Generale, CHEOPS and 

Lucid, and this year, their program at 
Gaslab is brimming with activities. 
Each night will either have a lecture, a 
movie, a debate or music. During the 
day, there will be workshops and lunch 
programs. Central theme is the history 
of views of the future. 
Check  www.designlab.nu. 

During DDW, a new 
Eindhoven supermarket 
will open its doors: the 
NANO supermarket.  

The mobile supermarket’s shelves will 
be full of speculative nanoproducts 
that might just be introduced in the 
near future: medicinal chocolates, 
interactive wall paint and solar-energy 
plants, to name a few. 
The supermarket’s creators, coming 
from the Department of Industrial 
Design, Studium Generale and Next 
Nature Institute, hope to get visitors 
to stop and think about nanotechno-
logy’s impact on society. During DDW, 
the NANO Supermarket will be located 
at the 18-September Square. Opening 
hours are from 10AM-5PM daily.  
Free entry.

[E]
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Wie wil weten waar designers van de 
TU/e, UT en TUD mee bezig zijn, moet 
zeker even gaan kijken naar de 
posterpresentatie Design United 5, op 
de eerste verdieping van het Hoofd-
gebouw. Hier is een selectie te zien van 
het werk van designers en onderzoekers 
van de drie technische universiteiten.

De 35 producten en concepten in de  
postertentoonstelling hebben allemaal 

een concrete link met de industrie. Veel 
ervan worden op dit moment 
doorontwikkeld zodat ze in de nabije 
toekomst daadwerkelijk gebruikt 
kunnen worden. Een voorbeeld is de 
‘Preterm baby simulator’ van TU/e-
onderzoeker Peter Peters, een 
geboortesimulatiesysteem voor artsen 
in opleiding. Philip Mendels, tevens van 
de TU/e, ontwierp een programma dat 
designers moet helpen om overzicht te 

bewaren tijdens het ontwerpproces. Met 
zijn ‘Multiple View Collection System’ 
ziet de designer in één oogopslag wat 
hij aan digitale informatie, tekeningen 
en foto’s heeft verzameld voor zijn 
nieuwste ontwerp, en wat de onderlinge 
verbanden zijn. (SK)

De tentoonstelling is te zien op de 
eerste verdieping van het Hoofdgebouw, 
elke dag van 09.00 tot 17.00.
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“Mijn favoriete 
ontwerp aller-
tijden? Dat staat 
hier om de hoek: 
de rotational 
particle separa-
tor. Hiermee 
haal je CO2 uit 
gasstromen.  
Ik ben ‘m zelf aan 
het ontwerpen. 

Ontwerpen betekent voor mij niet ‘zorgen dat iets 
er mooi uitziet.’ Voor mij is ontwerpen zorgen dat 
alle afzonderlijke onder delen precies op elkaar 
aansluiten om een goedwerkend geheel te  
krijgen. In ieder onderdeel van de rotational  
particle separator komen andere vormen, 
verhoudingen en technische oplossingen voor. 
Het is een hele uitdaging ze goed op elkaar te 
laten aansluiten, daarvoor moet ieder onderdeel 
afzonderlijk perfect ontworpen worden.  
Als dat lukt, dan heb ik het perfecte ontwerp.”
“Ik ben me er ook van bewust dat voor veel  
producten het uiterlijk erg belangrijk is. Neem  
nou dit meetapparaat. Het ziet er nu mooi uit, 
maar bij eerdere versies was er nauwelijks  
aandacht besteed aan het uiterlijk. Toen verkocht  
het apparaat voor geen meter. Nu is het mooi 

vormgegeven 
en wordt het 
wél verkocht. 
Bovendien  
is de pro ductie 
van het meet-
apparaat mét 
vorm geving 
ook nog eens 
goed koper 
dan zonder. 
Overigens 
denk ik niet dat 
de rotational 
particle separa-
tor ook wordt 
vormgegeven als hij af is. “Hij komt te staan op 
boorplatforms, daar is het niet zo belangrijk hoe 
iets eruit ziet.”

“Op de middelbare school in België kreeg ik  
het vak kunstgeschiedenis. Ik was toen een jaar  
of zestien. Mijn docent heette meneer Jacobs.  
Er is me niet veel van de lessen bijgebleven,  
maar de les over de stad Brasilia heeft destijds 
een enorme indruk op me gemaakt. Het was een 
project van een in mijn ogen immense omvang. 
Een hele stad die in één keer gebouwd werd,  
middenin een oerwoud. Er was daar nog niets, 
alleen veel wildernis, en ineens stond er een stad. 
Ik vond dat enorm fascinerend. Van hoe het 
eruitzag herinner ik me niet eens zoveel.  
In mijn beleving was het vooral hoekig en groots. 
Het was ook een heel ander soort stad dan de 
steden die we tot dan toe behandeld hadden. 
Praag, Boedapest, dat waren veel oudere steden, 
ontwerpen van het type ‘dertien in een dozijn,’ 

dat deed me  
niet zoveel. 
Maar Brasilia 
had een totaal 
andere stijl,  
was nieuw en 
modern. Ik ben 
er helaas nog 
nooit geweest. 
Ik houd er wel 
van om steden 

te bezoeken en ze met elkaar te vergelijken.  
Wie weet komt het er nog eens van.”

The favorite design of dr.ir.  
Erik van Kemenade, assistant  
professor at Mechanical  
Engineering, is the rotational  

particle separator. Although the machine may  
not look like much, to Van Kemenade, who 
designed the machine himself, it’s the perfect 
design when all parts of it interlock.

The city of Brasilia is Paul Bomans’ 
favorite design. Paul’s the  
Department of Chemical  
Engineering & Chemistry’s tech 
support. It was at high school that 

he first heard about the city that was erected in 
the middle of a jungle. “All of a sudden, they had 
a city. The idea was extremely fascinating to me.” 
He’s never been there, but who knows what will  
happen.

[E] [E]

Dr.ir. Erik van Kemenade, universitair docent Werktuigbouwkunde 

Favoriet design: rotational particle separator
Paul Bomans, technisch ondersteuner SMG, Scheikundige Technologie 

Favoriet design: Brasilia

Design aan de drie TU’s: Design United 5

Interactieve pret in designtaxi’s van ID-studenten

ID’10: de toekomst volgens studenten Industrial Design

Je kunt natuurlijk op de fiets van A naar 
B tijdens de Dutch Design Week. Maar 
veel leuker zijn de Design Rides, de 
gratis taxi’s met aparte creaties op het 
dak. Studenten van Industrial Design 
zijn druk bezig om de laatste hand te 
leggen aan de interactieve installaties 
voor drie van deze auto’s.

Masterstudenten Rico Minten, Gijs 
Houdijk en Koen de Greef hadden 
vroeger allemaal zo’n klein kubus- 
puzzeltje; drie doorzichtige kubusjes in 
elkaar waarbij je een balletje in het 
binnenste kubusje moest zien te 
manoeuvreren. Het idee voor een Design 
Ride-versie van ruim één kubieke meter 
was snel geboren. Een passagier kan 
vanaf de achterbank van de auto de 
kubus op het dak besturen door middel 
van een balanceerbaar scherm. Hierop is 
ook meteen te zien hoe de kubus 
beweegt. Misschien is het wel een goed 
idee om de kubuspuzzel-ride te kiezen 
voor een wat langer traject. Door het 

rijden gaat het balletje namelijk 
stuiteren, en dat maakt het er niet 
makkelijker op, aldus de heren.

Er zijn ook nog twee interactieve Design 
Rides van tweedejaarsstudenten. In het 
ontwerp van Dounia Bourjilade kun je 
Eindhoven opleuken door middel van 
een bestuurbare bellenblaasinstallatie 
op het dak, en in de andere kun je 
muziek maken met een muziekdoosje. In 
totaal rijden er tijdens de Dutch Design 
Week twintig designtaxi’s rond. (SK)

De Design Rides bestellen kan via 
06-16269336.

Afstudeerders en een selectie van 
excellente studenten van Industrial 
Design zullen tijdens de Dutch Design 
Week hun werk presenteren in de 
tentoonstelling ID’10. Het (her)ontwerpen 
van de manier waarop we leven. Dat is  
de achterliggende gedachte van de 
getoonde projecten. 

Blind sms’en, griepdiagnose met behulp 
van lichtgevende bacteriën, een voel- 
de-beat-vest, nieuwsgierig makende 
luidsprekers voor in de openbare ruimte, 
korte boodschappen uitwisselen via een 
audiosysteem in de kapstok; het is slechts 
een kleine greep uit de projecten die 
bezoekers van ID’10 kunnen zien en 
natuurlijk uitproberen.
Onderwijsdirectrice Caroline Hummels en 
‘design directors’ voor ID’10 Jorge Alves 
Lino en Michael Cruz Restrepo coördineren 
de tentoonstelling. “Wat al deze projecten 
gemeen hebben, is dat ze de manier 
waarop we leven ter discussie stellen”, 
vertelt Alves Lino. Hij wijst naar de 
lamellen in zijn kantoor. “Neem bijvoor-
beeld zonwering. Dit is functioneel, maar 
je kunt er ook een interactief poëtisch 
medium van maken, zoals onze student 
Teun Vinken heeft gedaan. Het gaat om 

het herontwerpen van beleving, en 
daarmee de manier waarop we leven.” 
(SK)

Meer informatie over ID’10:  
www.idx.id.tue.nl/2010 of op Facebook;  
ID’10 Exhibition | Dutch Design Week.  
De expositie is te zien van 23 t/m 31 
oktober in de hal van het Hoofdgebouw, 
doordeweeks van 10.00-18.00, in het 
weekend tot 17.00.Whoever is interested 

in the current activities 
of TU/e, UT and TUD 
designers, should  

definitely check out the poster  
presentation ‘Design United 5’.  
On display is a selection of the work  
of designers and researchers of all 
three universities of technology. The 
exhibit can be viewed on the Hoofd-
gebouw’s first floor. Open to the  
public every day from 9AM-5PM.

You could take a bike to 
explore the DDW sights, 
of course. Still, it’s much 
more fun to use the  

Design Rides, free taxis bearing exclu-
sive creations on their roofs. Industrial 
Design students are working very hard 
to finalize the interactive installations 
meant to be put on top of three of the 
cars. Design Rides can be ordered 
through 06-16269336.

Pending graduates  
and a select group of  
excellent Industrial 
Design students will 

be exhibiting their works at the ID’10 
exhibition. The theme underlying the 
designs on display is (re-)designing 
the way we live. For more information 
on ID’10, check www.idx.id.tue.nl/2010 
or ID’10 Exhibition | Dutch Design 
Week. The exhibition opens October 23 
and can be visited until October 31, in 
the Hoofdgebouw hall. Opening times: 
10AM-6PM at weekdays, 10AM-5PM on 
weekends.

[E]
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De geboortesimulator van Peter Peters. 

Guust Hilte: tactile texting. 
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“Dit is het eerste ontwerp dat ik 
zelf gemaakt heb, dus daarmee 
ook mijn favoriet. Het symboliseert 
een Chinese baby in Eindhoven. 
De Chinese populatie in Eindhoven 
groeit sterk en veel Chinezen in 
mijn omgeving krijgen in Eindhoven 
hun eerste kind of voeden hun  
kinderen in Eindhoven op. Ikzelf 
voed mijn kind ook op in Eindhoven. 
De kinderen van Chinese studenten 
in Eindhoven krijgen zowel Chinese 
als Nederlandse gebruiken mee. 
Chinees omdat de ouders Chinees 
zijn, en Nederlands omdat de 
omgeving waarin ze opgroeien Nederland is. 
Om deze twee elementen te combineren heb 
ik gekozen voor de vorm van een Chinees kind, 
ingevuld met een collage van foto’s. Voor de foto’s 
heb ik iets gekozen wat voor mij Eindhoven als 
stad typeert, en dat is het Eindhovense straat-
beeld. Veel prominente gebouwen en bedrijven, 
zoals het Evoluon en Philips, maken deel uit van 
dat straatbeeld. Ik ben erg trots op mijn ontwerp, 
zeker op dit moment, tijdens de tentoonstell-
ing (tentoonstelling van de deelnemers aan de 
ontwerpwedstrijd: Eindhoven through the eyes of 
Chinese students, red.).  

Het is speciaal dat veel mensen ernaar kijken  
en er belangstelling voor hebben.”

“Drie weken geleden was de opening van de 
viering van het tiende lustrum van onze studie-
vereniging Van der Waals. De vereniging bestaat 
dit jaar vijftig jaar en dat is reden voor een feestje. 
Voor de opening van het lustrum hebben we zelf 
een teslaspoel ontwikkeld. Naast vonken kon je 
met onze teslaspoel ook muziek maken. Het was 
bedoeld als grote stunt: van een teslaspoel komt 
heel veel herrie af en dan ook nog eens muziek! 
Helaas deed hij niet precies wat we verwacht 
hadden: de muziek was op het moment van de 
opening niet hoorbaar. Dat was erg jammer, maar 
het was nog steeds een stunt. Hij zag er apart uit, 
met een soort donut op de voorkant. We hadden 
meer willen doen aan het ontwerp, maar daarvoor 
ontbrak helaas de tijd. Het was het belangrijkste 
dat hij goed functioneerde, en dat was een 
heel karwei, 
waardoor we 
niet heel hard 
aan het ontwerp 
konden werken. 
We zijn er zelf 
erg trots op, 
vooral omdat we 
er met z’n allen 
zo hard aan 
hebben gewerkt 

om hem af te krijgen. Hij staat nog steeds op ons 
kantoor.” 

At this very moment, Applied 
Physics PhD student Wei Guo’s 
own design is her favorite. She 
made a portrait of a Chinese baby 

by putting together an enormous amount of tiny 
pictures showing typical Eindhoven buildings and 
places. She is raising her child in Eindhoven and 
chose to teach it both Chinese and Dutch customs 
and ideas. Her design symbolizes just that.

The Tesla coil designed by the  
Applied Physics study association 
Van der Waals in honor of their 
fiftieth anniversary may not have 

worked when it was supposed to, it’s still the 
favorite design of TN student Joris Radermacher. 
“It looked rather unusual, with a donut-shaped 
device attached to the front. We’d wanted to put 
more work into the design, but we didn’t have the 
time.”
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Wei Guo (China), promovenda Technische Natuurkunde 

Favoriet design: Pictures of Eindhoven in a Chinese boy’s face
Joris Radermacher, student Technische Natuurkunde 

Favoriet design: zelfgemaakte teslaspoel

ID’10: de toekomst volgens studenten Industrial Design

Als een grote sanitairfabrikant  
(“laat nog maar even in het midden 
welke”) je idee oppikt in de blogsfeer 
kan het snel gaan. De handsfree kraan 
van Jasper Dekker, die in november 
2009 met dit project afstudeerde, 
wordt naar alle waarschijnlijkheid 
binnenkort op de markt gebracht.

Met vieze handen de kraan aan zetten, 
handen wassen, vervolgens met je 
schone handen weer de vieze kraan 
aanraken om hem uit te zetten.  
Dat kan anders, besloot Jasper Dekker 
aan het begin van zijn master- 
afstudeerproject. Hij ontwierp een 
kraan waarbij je de watertoevoer en 
temperatuur door middel van 
sensoren kunt regelen met hand-
gebaren, zonder hem aan te raken.  
De gebaren die je moet maken om de 
kraan te bedienen zijn logisch. Als je 
wenkt komt er water uit, hoe sneller 
hoe meer, links warm, rechts koud.  
Als je met je hand een wegduwend 
gebaar maakt langs de hals van de 
kraan, dan stopt de watertoevoer.
Helaas mag Jasper nog niet veel 

zeggen over de commercialisering  
van zijn kraan. Patentaanvragen en 
doorontwikkeling zijn in volle gang  
en er wordt al gekeken naar massa-
productiemogelijkheden in China. (SK)

Bekijk een demo van de kraan op  
www.jasperdekker.com. 

De bachelor-eindopdracht van Teun 
Vinken was: bedenk iets voor een 
kantoorruimte. “Mijn idee bij een 
kantoor was dat het grijs en saai was. 
Dat wilde ik veranderen.” Teun ontwierp 
losse zonwering-units die je met een 
zuignap op het raam bevestigt.  

Elke unit bestaat uit drie schijven die, 
afhankelijk van de lichtintensiteit, 
uitwaaieren of op elkaar schuiven.  
Zo beslaan ze een groter oppervlak als 

de zon fel is, en een kleiner oppervlak 
als er een wolk voor de zon schuift.
Door de losse units en bewegende 
schijven ontstaat een bijzonder 
schaduwpatroon in de kantoorruimte. 
“Het idee is dat het net lijkt alsof je 
onder een boom zit terwijl het zonlicht 
door de bladeren valt. Het doel is  
dan ook niet alleen om zonlicht te 
blokkeren, het gaat meer om het 
‘buiten-zijn-gevoel’.”
Teuns idee is genomineerd voor de 

Brains Award, een prijs voor innovatieve 
ideeën of producten van Eindhovense 
studenten. Aan de hoofdprijs is een 
bedrag van 6.500 euro verbonden. 
Mocht Teun winnen, dan wil hij het 
concept doorontwikkelen. De prijs 
wordt op 18 november tijdens het 
STRP-festival uitgereikt. Meer 
informatie over de Brains Awards vind 
je op www.brainseindhoven.nl. (SK)

For his graduation 
project, ID alumnus 
Jasper Dekker invented 
a faucet that can  

be operated by means of gestures. 
This way, touching the faucet with 
dirty hands won’t be necessary  
anymore. The faucet will be taken 
into production. So far, there are  
no further details, except that  
parties are looking for ways to  
mass-produce the product in China.

Teun Vinken’s final 
bachelor assignment 
read: think of something 
for an office. “When I 

think of offices, I think of drab and  
boring, which is what I wanted to 
change.” Teun designed individual 
sun screens that are attached to the 
windows by means of sucking disks. 
Each unit consists of three disks that 
fan out or telescope depending on 
the light coming in. Thus, they cover 
a larger surface whenever the sun’s 
shining brightly, and a smaller surface 
when clouds drift by.

[E]
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Binnenkort handsfree handen wassenBuitengevoel in je kantoor

Foto | Teun Vinken Foto | Bart van Overbeeke 

Interviews | Hilde Bosman Foto’s | Bart van Overbeeke en Rien Meulman

Stefan Zwegers: Sensible Music. Kirsten van der Aalst: Reflecting Reflections. Foto’s | Bart van Overbeeke
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Gecontroleerd bumperkleven zonder   spookfiles

Een auto telt tegenwoordig meer dan 
250 afzonderlijke softwarefuncties. Een 
kabelboom is soms opgebouwd uit 
4.000 onderdelen, weegt een slordige 
40 kilo en bestaat uit 1.900 draden die 
aan elkaar geknoopt 4 kilometer lang zijn. 
Het is onmiskenbaar: het mechanische 
tijdperk van een voertuig is sinds de 
jaren zeventig van de vorige eeuw 
verleden tijd. De opkomst van elektro-
nica heeft de automobilist veel moois 
gebracht. Veiligheid en comfort hebben 
een hoge vlucht genomen en het 
weggedrag van een moderne auto is 
sterk verbeterd.
Misschien is het daarom verbazing-
wekkend dat de regelsystemen die de 
elektronica in een auto aansturen in  
veel gevallen nog steeds berusten op 
intuïtie, ervaring en het ‘juiste gevoel’ 
van een deskundige. “Dat kost heel veel 
tijd. En zodra een kleine aanpassing 
nodig is, moet je alles opnieuw laten 
afstellen door een deskundige. Gezien 

het aantal configuraties van een auto, 
denk aan verschillende type motoren, 
aandrijflijnen, cruise control en zo 
verder, is dat dus niet handig. Als je op 
inzicht tunet, weet je bovendien nooit of 
je het hoogst haalbare bereikt en vaak is 
het onmogelijk het hele werkgebied te 
evalueren. Op basis van een computer-
model kan dat wel, en veel sneller”,  
zegt Gerrit Naus. “Je verzamelt eerst  
alle relevante karakteristieken van een 
voertuig in een model, combineert dit 
met de gewenste prestatie-eisen en 
vervolgens kan het optimale regelsys-
teem automatisch worden berekend.  
Bij een andere configuratie hoef je dan 
alleen de parameters die van toepassing 
zijn aan te passen. Het opzetten van een 
dergelijke werkwijze kost aanvankelijk 
tijd, maar als je het twee keer gebruikt, 
is het de investering al waard.”
Om de mogelijkheden van zijn ontwerp 
te demonstreren, gebruikt Naus vier 
verschillende voorbeelden die in de 

praktijk allemaal met succes werden 
getest. In één geval gebeurde dat met 
een nagebootste voertuigconsole die 
vrachtwagenfabrikant DAF ter beschik-
king stelde. De andere drie evaluaties 
vonden plaats met testvoertuigen op  
de echte weg.
Daarvoor kroop Naus op de stoel naast 
de chauffeur. Hoog zetelend in een 
DAF-truck nam hij met zijn laptop het 
gaspedaal over van de bestuurder om  
de cruise control te testen. Naus: “Grote 
variaties in belading en overbrenging 
van de versnellingsbak zijn typisch voor 
vrachtwagens. Door in het ontwerp van 
een cruise control expliciet rekening  
te houden met deze variaties blijft het 
gesloten-lus gedrag hetzelfde over  
het hele werkgebied. Zowel met als 
zonder oplegger en bij verschillende 
versnellingen.”

Tijdens de tweede wegproef mocht Naus 
gebruikmaken van een Audi S8 van TNO. 
De wagen, uitgerust met een radar in  

de voorbumper, kan de afstand tot een 
voorligger meten. Een adaptieve cruise 
control (ACC) zorgt er vervolgens voor 
dat de Audi zijn snelheid voortdurend 
aan de voorligger aanpast, totdat de 
ingestelde afstand is bereikt. Tijdens  
de proeven ging het om marges van een 
halve tel tot twee seconden. Met het 
ontwerp van Naus is de ACC beduidend 
sneller in te stellen dan met de hand. 
“Dit voorkomt dat je drie weken moet 
rijden om de snelheidsregelaar te tunen. 
Na honderd keer een verkeerslicht zit 
het pas goed. Maar als je de prestatie-
eisen goed definieert en je combineert 
dat met een model, dan komt het  
gewenste gedrag automatisch terug  
in de regelaar. Met veel minder 
praktijktesten.” 
De aanpak van Naus doorstond ook  
de laatste wegproef met glans.  
Twee Citroën C4’s, ieder uitgerust met 
adaptive cruise control, staan draadloos 
met elkaar in verbinding. Beide wagens 
‘praten’ constant met elkaar waarbij de 
voorste auto telkens laat weten wat zijn 
acceleratie is. Als hij plotseling vol in  
de ankers gaat, remt nummer twee  
ook met volle kracht. “Je zit voor de 
zekerheid met de voet boven de rem.  
En dan ineens, zonder dat je iets hoeft  
te doen, grijpt de zelf auto in. Het is  
erg gaaf om te zien dat het werkt.” 
Deze zogeheten coöperatieve adaptieve 
cruise control (CACC) van Naus verbetert 
de doorstroom van het verkeer en 

garandeert een zogeheten string 
stabiliteit van de verkeersstroom.  
Een mooi wapen tegen spookfiles? 
“Jazeker! Maar het gecontroleerd 
bumperkleven werkt alleen als de 
computer het gas en de remmen 
bedient. Een mens is nu eenmaal 
onvoorspelbaar, niet consequent  
en reageert langzaam. De wetgeving  
zou ook aangepast moeten worden.  

Als je nu naar de afstand op de snelweg 
kijkt, dan rijden we gemiddeld op  
0,7 seconden van elkaar en niet de  
twee seconden die de verkeersregels 
voorschrijven. We hadden de ACC van  
de Audi conform de voorschriften 
ingesteld op twee seconden Maar 
tijdens proefritten tussen Helmond en 
Eindhoven voegde telkens iemand voor 
ons in, waarop de auto automatisch 
vaart minderde om weer afstand te 
houden. Dat werkt dus niet.” (FvO)

Voertuigen worden steeds meer aangestuurd door elektronica. 
Deurvergrendeling, airbags, cruise control, ABS en wegnavigatie. 

De elektronica wordt op haar beurt aangestuurd door  
regelsystemen die met mensenhanden zijn afgesteld.  
Een tijdrovende klus die vooral berust op ervaring en  

gevoel van een deskundige. Promovendus Gerrit Naus  
ontwikkelde aan de faculteit Werktuigbouwkunde een manier om 

deze regelsystemen beter en sneller te tunen met behulp van 
computermodellen. Met vier praktijkproeven bewees hij zijn gelijk.

“Na honderd  
verkeerslichten  
is een snelheids-
regelaar pas 
goed ingesteld”

“Gecontroleerd 
bumperkleven 
werkt alleen als  
de computer  
het gas en de  
remmen bedient”

Een zendmast in je tuin kan geen kwaad

De zorgen van de Zeelstse buurtvereni-
ging staan niet op zich. Volgens de 
winkeliers van de Fysicawinkel leven er 
steeds meer vragen over elektromag-
netische straling (van radio, tv, UMTS, 
gsm). Ir. Job Beckers, de promovendus 
die de studentmedewerkers begeleidt, 
begrijpt dat wel: “Er wordt steeds  
meer straling geproduceerd. Het is  
dus logisch dat mensen daar bezorgd 
over zijn.”
De Fysicawinkel heeft (nog) geen 
stralingsmeter tot zijn beschikking, 
maar heeft zich al wel verdiept in  
de theorie. Naar aanleiding van de 
aanvraag uit Zeelst, waar enkele  
jaren geleden een nieuwe tv-mast  
is geplaatst, deed winkelier Thijs  
Clevis een voorstudie. Hij kwam tot  
de conclusie dat er weliswaar weinig 
bekend was over de gezondheids-
effecten van straling, maar dat er  
wel heldere normen zijn: komt het 
stralingsniveau boven die norm,  
zo is de gedachte, dan warmt de  
straling het lichaam op (magnetrons 
werken op dit principe). Deze interna-
tionale normen boden de Fysicawinkel 
voldoende aanknopingspunten om  

de opdracht aan te nemen.
Clevis, momenteel op stage in Australië, 
ontwikkelde een model waarmee de 
bijdragen van alle zendmasten binnen 
een bepaald gebied in beeld kunnen 
worden gebracht. Hij vond in het 
openbare Antenneregister meer dan 
vierhonderd gsm- en UMTS-masten  
in Eindhoven en Veldhoven. Ook 
achterhaalde hij de locaties van twee 
tv-masten (waaronder die in Zeelst)  
en drie radioantennes. 

Op basis van deze gegevens maakte  
de student een reeks kleurkaarten  
met de hoeveelheid straling van een 
bepaalde frequentie. Dat leverde vijf 
kaarten op, voor radio, tv, UMTS en  
twee gsm-frequenties. Om deze kaarten 
te combineren, moest Clevis rekening 
houden met de verschillende normen 

die gelden voor elke frequentie - de 
limietwaarde neemt namelijk toe  
met de wortel van de frequentie. Het 
totaalplaatje biedt een geruststellend 
beeld: nergens komt het stralingsniveau 
boven een honderdste procent van de 

norm. En voor de buurtvereniging in 
Zeelst is het resultaat ongetwijfeld 
verrassend: de tv-mast middenin  
de wijk levert zelfs geen meetbare 
bijdrage aan het totale stralingsniveau!
Winkelier Daniël Bakker legt uit hoe dat 

mogelijk is: “De mast is hoog en  
de straling wordt voornamelijk in 
horizontale richting uitgezonden.  
Zo gaat alle straling over de hoofden  
van de bewoners heen.” Geen reden 
voor zorgen dus in Zeelst. Tenminste:  

Bij de Fysicawinkel krijgen particulieren en kleine bedrijven  
tegen een geringe vergoeding antwoord op hun natuurkundige 

vragen. Onlangs konden de ‘winkeliers’ de buurtvereniging van het  
Veldhovense Zeelst geruststellen: de nieuwe tv-mast in hun wijk 

zendt zijn straling op veilige hoogte boven hun hoofden uit.

De mannen van de fysicawinkel met op de achtergrond de stralingskaart van Eindhoven en omgeving.  
Damiën Aussems, Daniël Bakker en Job Beckers. Fotomontage | Rien Meulman

Nergens komt  
het stralingniveau 
in de buurt van  
de norm
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Waarom geeft een station alleen 
ruimte aan rails, treinen en kiosken? 
Die dure grond, vaak middenin de stad, 
zou je ook deels kunnen gebruiken voor 
woningbouw. Met dit idee ontwierp 
Rob Ilbrink een nieuw centraal station 
van Eindhoven en won hiermee de 
Nationale studentenstaalprijs.

Ilbrink, net afgestudeerd aan de 
faculteit Bouwkunde, zag het al 
helemaal voor zich: stationbewoners 
die langs een soort brandweerpaal 
naar beneden glijden en op het juiste 
perron terechtkomen. Dat scheelt al 
snel tien minuten fietsen naar het 
station. “Bovendien dacht ik al 
langere tijd over de combinatie 
woningbouw en stationsbouw”, 
vertelt hij. “Je ziet die combinatie 
soms wel, maar dan leggen ze het 
station ondergronds aan. Mijn kritiek 
is dat zo geen goede stationarchitec-
tuur ontstaat.”
De brandweerpalen zijn in de 
Eindhovense ‘railscraper’ van Ilbrink 
vervangen door trappen en cabine-
liften. De woningen, en ook kantoren, 
hangen recht boven het spoor. Ze zijn 
trapsgewijs opgestapeld en vormen 
veertien paar golvende ribben, 
waartussen een soort dubbele folie 
met lucht hangt. Tussen de ribben valt 
dus veel daglicht het perron op. Het 
ziet er nogal futuristisch uit.
“Eindhoven wil graag een innovatieve 
stad zijn”, zegt Ilbrink, “dus ik wilde 

een station ontwerpen dat beter past 
bij dat imago.”
Mooi, maar hoe zit het met de 
geluidsoverlast? Volgens de architect 
is die minimaal. “Er zit een dubbele 
glasgevel tussen de woningen en het 
station, met daartussen een ruimte 
van achttien centimeter. Die houdt het 
geluid tegen.”
De staalprijs ontving hij vanwege de 
stalen ribbenstructuur. Die maakt de 
constructie veel lichter dan wanneer 
het beton zou zijn. De woningen zijn 
prefab te bouwen en worden tijdens 
de bouw met een hijskraan op elkaar 
gestapeld. Om ervoor te zorgen dat de 
‘tredes’ van de trap niet omlaag 
vallen, worden ze door een in de 
grond verankerde kabel overeind 
gehouden. 
De gemeente Eindhoven is volgens 
Ilbrink enthousiast, maar het station 
zal er voorlopig niet komen. “Daar is 
het ontwerp toch wat te groots voor.” 
(EV)

Sluitstuk

Minder wind door nieuwe bossen

De wind neemt af en dat komt waarschijnlijk grotendeels door 
toegenomen begroeiing. Dat schrijven Franse onderzoekers deze  
week in Nature Geoscience. Uit metingen van ruim achthonderd 
weerstations blijkt dat windsnelheden op het noordelijk halfrond de 
afgelopen dertig jaar gemiddeld met tien procent zijn afgenomen. 
Oorzaak hiervan werd onder meer gezocht in veranderende  
atmosferische stromingen als gevolg van de klimaatverandering. 
Maar volgens onderzoeker Robert Vautard kan dit echter slechts een 
deel van de afgenomen wind verklaren. Mogelijk meer dan de helft van 
de afname komt volgens hem voor rekening van de toegenomen 
vegetatie van het aardoppervlak als gevolg van herbeplanting van 
voormalige landbouwgrond. Met behulp van satellietfoto’s maakten  
de Fransen een schatting van de hoeveelheid en hoogte van de 
begroeiing. Vervolgens brachten ze de vegetatie via klimaatmodellen  
in verband met de afnemende windsnelheden. Het is nog onduidelijk 
of de afnemende wind ook gevolgen heeft voor het rendement van 
windmolens. De metingen vonden namelijk plaats op een hoogte  
van tien meter, terwijl de meeste windturbines tussen de vijftig en 
honderd meter hoog zijn. (TJ)O
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Wonen boven de treinrails

For his graduation 
project, Rob Ilbrink 
designed a new central 
station for the city of 

Eindhoven with homes and offices 
hanging directly over the tracks.  
For his design, he received the  
National Student Steel Prize  
(StudentenSTAALprijs).

[E]

Gecontroleerd bumperkleven zonder   spookfiles

Promovendus Gerrit Naus. Foto | Bart van Overbeeke

More and more, vehicles 
are being controlled by 
electronics. Central 
locking systems, air bags, 

cruise control, ABS, and navigation are 
only a few examples. The electronics are 
usually controlled by systems that were 
fine-tuned by humans. Adjusting these 
settings can be a time-consuming 

activity that is mostly based on the 
experience and feel of an expert. At the 
Department of Mechanical Engineering, 
PhD student Gerrit Naus found a way to 
speed up and improve tuning with the 
help of computer models. Four tests in 
practice proved him to be right.

[E]

op basis van die specifieke zendmast  
en de bestaande normen. “Helaas is 
eigenlijk nog heel weinig bekend over 
de gezondheidseffecten van dit soort 
straling. Met name zendmasten voor 
mobiele telefonie bestaan nog niet zo 
lang en het is daarom lastig iets te zeggen 
over effecten op de lange termijn.”  

De bestaande normen zijn ooit opgesteld 
voor medisch personeel dat in de buurt 

van scanners moet werken. Het is dus 
nog maar de vraag of deze normen  
ook zinnig zijn voor zendmasten waar 
mensen continu onder wonen, denkt 
Beckers: “Het is goed om de discussie 
hierover open te gooien en dit soort 
onderzoeken kan daarbij helpen.”
Hoewel Clevis een relatief eenvoudig 
model gebruikte, en de berekende 
waardes dan ook niet meer zijn dan een 
goed gefundeerde schatting, blijken  
zijn uitkomsten prima aan te sluiten bij 
bestaande metingen die zijn uitgevoerd 
door het Agentschap Telecom. Dat is 
een mooi resultaat, vinden de 
medewerkers van de Fysicawinkel. “Het 
zou goed zijn als ook van andere steden 
kaarten worden gemaakt op basis van 

dit model. Die informatie kan heel 
waardevol zijn voor onderzoeken  
naar de effecten van straling op lange 
termijn.” (TJ)

Een zendmast in je tuin kan geen kwaad

Het is de vraag  
of de huidige  
stralingsnormen 
zinnig zijn

Gerrit Naus promoveert op 3 november 
op zijn proefschrift ‘Model-based  
control for automotive applications’. 
Een testrit met CACC is te zien op:  
www.youtube.com/
watch?v=aNYh4MjeSpU en een 
filmpje over een Japanse test met 
een spookfile is daaraan gelinkt.

De Fysicawinkel wordt gerund door  
vier student-assistenten, die elk acht 
uur per week in dienst zijn van de 
faculteit Technische Natuurkunde.  
De studenten worden hierbij onder-
steund door  promovendus ir. Job 
Beckers en universitair docent dr.ir.  
Jan van Dijk, die verantwoordelijk zijn 
voor het contact met het faculteits-
bestuur en de ‘strategische visie’ van  
de winkel. Een deel van de kosten wordt 
terugverdiend door opdrachten voor het 
midden- en kleinbedrijf, bijvoorbeeld 
via innovatievouchers ter waarde van 
een paar duizend euro. Maar het 
kerndoel van de Fysicawinkel is iets  

te doen voor de maatschappij tegen  
zeer bescheiden vergoedingen: 50 of 
100 euro, sinds kort verhoogd met  
150 euro als de opdrachtgevers ook  
een rapport wensen. Beckers: “De 
Fysicawinkel is in het leven geroepen 
om kennis vanuit de faculteit te brengen 
naar mensen die met een vraag zitten, 
maar niet de financiële middelen 
hebben om een ingenieursbureau in te 
schakelen. Het bedrag dat wij vragen, 
rekent zo’n bureau bij wijze van spreken 
al aan voorrijkosten.”
Van oudsher houdt de Fysicawinkel  
zich vooral bezig met geluids- en 
trillingsmetingen, waarvoor binnen  

de faculteit Technische Natuurkunde  
de expertise en apparatuur aanwezig  
is. Enkele jaren geleden kwamen daar 
metingen aan fijnstof bij. Zo bleek uit 
onderzoek van de Fysicawinkel dat na 
invoering van het rookverbod in de 
horeca het fijnstofniveau in kroegen  
met meer dan driekwart was afgenomen. 
Momenteel loopt er onder meer een 
onderzoek naar de mogelijkheid om 
plasma’s te gebruiken voor gebits-
reiniging.

Upon paying a small fee, 
both private individuals 
and small companies 
can get an answer to 

their questions regarding physics at 
the Physics Shop. Only recently the 
shop was able to comfort the 
neigh borhood association of the 
Veldhoven neighborhood of Zeelst:  
the new TV mast in their area is 
transmitting its radiation at a safe 
height.

[E]

Fotomontage | Rien Meulman
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ALGEMEEN

Albon | Openingstijden
Tijdens de tentamenperiode 25-10-2010 
t/m 06-11-2010 zijn alle kantines 
beperkt open tot 14.00 uur, met 
uitzondering van kantine Auditorium, 
deze is tijdens de tentamenperiode 
geopend van 9.30-14.00u. en van 
16.00-19.30u.
De Coffee & More in het Auditorium is 
open van 8.30-16.00 uur.
Café De Zwarte Doos is geopend van 
8.30-22.30uur.
De University club is geopend van 
9.00-21.00uur.

Avondmaaltijden Auditorium
Maandag | chili con carne; schnitzel, 
friet, gemengde salade; pepersteak, 
groene pepersaus, aardappel rösti, 
koolrabi-wortelmix.
Dinsdag | pita gyros, Griekse salade; 
rundergehaktschijf, jus, gekookte 
aardappelen, sperziebonen; 
gepaneerde kabeljauwfilet, dille 
roomsaus, aardappelen met peterselie, 
peultjes.
Woensdag | vegetarische spaghetti met 
broccoli-kaassaus; stamppot boerenk-
ool, jus, saucijs; kipfilet in groente 
saus, gebakken aardappelen met 
spekjes, courgette-tomatenmix.
Donderdag | jambalaya met kipdrum-
sticks; koolvis in tomatensaus, 
aardappelblokjes, broccoli; gebraden 
varkensvlees in champignonsaus,  
puree met groenten, spruitjes.
Vrijdag | geen avondopenstelling

DPO/TEACH: teaching support for TU/e 
staff | Course ‘Teaching across cultures’
This course aims at TU/e teaching staff. 
Teachers and students from different 
cultures often have different expectations 
about teacher - student interaction, and 
different teaching and learning styles.
This course aims to shine a light on 
these differences, by providing insight 
in the mechanisms that play a role in  
the intercultural classroom.
You will begin by examining your own 
cultural values. Next we will take a look 
at common mismatches in an intercul-
tural education setting. We will see an 
intercultural group of students at work, 
and identify some points of friction.
Finally you will investigate if you want to 
change your own course to accommo-
date a culturally heterogeneous group 
of students, and how that can be done. 
The next edition of this course will be 
on December 15th 2010, from 9:00 hrs 

to 17:00 hrs.
More information can be obtained from 
Willem van Hoorn (phone 4237). You can 
enrol for the course by Internet www.
tue.nl/en/the_university/studyweb/   
by phone (2520), or by e-mail  
cursus.dpo@tue.nl)

Centraal Stembureau | Kandidaat-
stelling Verkiezingen TU/e 2010
In 2010 worden voor de geleding 
studenten verkiezingen gehouden voor 
de Universiteitsraad en de Faculteits-
raden. 
Van maandag 01 november t/m 
woensdag 03 november ’10 kunnen 
kandidaatstellingsformulieren 
ingeleverd worden bij het Centraal 
Stembureau, TR 0.02/0.03. Het Centraal 
Stembureau is geopend van 9.00-12.00 
uur en van 14.00-17.00 uur.
Het Centraal Stembureau stelt in haar 
vergadering d.d. woensdag 10 novem ber 
’10 de kandidatenlijsten vast en publiceert 
deze vervolgens op haar webpagina’s 
(www.tue.nl/verkiezingen).
Donderdag 11 november, vrijdag 12 
november en maandag 15 november ’10 
bestaat de mogelijkheid om tegen het 
betreffende besluit schriftelijk bezwaar 
aan te tekenen bij het Centraal 
Stembureau.
In haar zitting d.d. dinsdag 16 
november ’10 stelt het Centraal 
Stembureau de verzamellijst van alle 
kandidatenlijsten vast en kent daarbij 
de lijstnummers toe. Deze verzamellijst 
wordt eveneens gepubliceerd op 
genoemde webpagina’s.
Omstreeks vrijdag 19 november ‘10 
worden de kennisgevingen van de 
stemming verzonden. Kijk voor meer 
informatie op:  www.tue.nl/verkiezingen.

Nomination Elections TU/e 2010
In 2010 elections will be held for 
the student sections of the University 
Council and the Department Councils. 
These elections will take place by 
means of electronic voting. 
The period of nomination has been  
set for Monday 01 thru Wednesday  
03 November 2010.
In the meeting of 10 November 2010, 
the Central Electoral Committee shall 
decide on the list of candidates and 
publish these on the web pages  
www.tue.nl/verkiezingen.
Thursday 11 November, Friday 12 
November, and Monday 15 November, 
2010, written objections may be lodged 
with the Central Electoral Committee 
concerning the decision taken. 

In the session held on Tuesday 16 
November, 2010, the Central Electoral 
Committee shall ratify the collected  
list of all candidates and allocate list 
numbers. This collected list will also  
be published on the web pages. 
Towards Friday 19 November, 2010,  
the notifications of the poll shall be 
dispatched.For further information: 
www.tue.nl/elections.

Informatie Expertise Centrum | 
Verlengde openingstijden bibliotheken 
Bouwkunde en Wiskunde & Informatica
Vanaf 1 november zijn de bibliotheek 
van de faculteit Bouwkunde en de 
faculteit Wiskunde & Informatica 
tijdelijk langer open. Deze pilot loopt tot 
31 maart 2011.
Het College van Bestuur heeft in 
september besloten tot deze pilot.  
De bibliotheken van de faculteiten 
Bouwkunde en Wiskunde & Informatica 
gaan de openingstijden van de 
gebouwen waarin ze zijn gehuisvest 
volgen. Uit een eerder gehouden 
enquête onder studenten gaf 60% aan 
verlengde openingtijden te willen. 
Naast raadpleging van de papieren 
collectie (71%) gebruikt men de 
bibliotheek ook als studieplaats (56%).
De verlengde openingstijden van de 
bibliotheek Bouwkunde zijn vanaf 1 
november als volgt:
•  Maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag van 17.00 tot 19.00 uur
• Donderdag van 17.00 tot 20.00 uur

De bibliotheek van Wiskunde & 
Informatica is elke dag extra geopend 
van 17.00 tot 19.00 uur.

Tijdens deze openingstijden wordt  
de bibliotheek bemand door student-
assistenten. De bibliotheek kan dan 
alleen gebuikt worden als studieplaats. 
Uitleen en inname van boeken kan alle 
dagen tot 17.00 uur. Ter plekke kan 
uiteraard wel gebruik gemaakt worden 
van de collectie. Deze pilot loopt 5 
maanden. In april 2011 wordt de pilot 
geëvalueerd.

Extended opening hours at department 
libraries of Architectural Sciences and 
Mathematics/Computer Science
Opening hours at the department 
libraries of Architectural Sciences, and 
Mathematics and Computer Science  
are to be temporarily extended as from 
1 November. This is a pilot scheme 
ending 31 March 2011.
The TU/e executive board decided on 
this pilot scheme last September. The 
department libraries of Architectural 
Sciences and Mathematics and 
Computer Science will adjust their 
opening hours to those of the buildings 
where they are located. A prior survey 
indicated 60% of students would 
appreciate extended opening hours. 
Besides 71% of students using the 
libraries’ printed collection, 56% study 
in the Library.

Extended opening hours as from 1 
November
Library of Architectural Sciences:
•  Monday, Tuesday, Wednesday, Friday: 

17.00-19.00 h.
• Thursday: 17.00-20.00 h.

Library of Mathematics and computer 
Science:
• Monday-Friday: 17.00-19.00 h.

The two libraries will be open for study 
purposes only during the extended 
opening hours. Student caretakers will 
be in charge. Book lending ceases at 
17.00 h.
This pilot scheme is to be evaluated in 
April 2011.

MENSEN

Bureau Promoties en Plechtigheden | 
Promoties
Ir. G.J.L. Naus verdedigt op woensdag 3 
november 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 ‘Model-based 
control for automotive applications’. 
Naus promoveert aan de faculteit 
Werktuigbouwkunde. De promotor is 
prof.dr.ir. M. Steinbuch.

A. Rozinat MSc verdedigt op woensdag 
3 november haar 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 ‘Process 
Mining: Conformance and Extension’. 
Rozinat promoveert aan de faculteit IE & 
IS. De promotor is prof.dr.ir. W.M.P. van 
der Aalst.

Ir. J. van Hoof Eur Ing verdedigt op 
maandag 8 november zijn proefschrift 
en stellingen tegen de bedenkingen van 
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 
uur in De Zwarte Doos. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Ageing-in-place The 
integrated design of housing facilities 
for people with dementia’. Van Hoof 
promoveert aan de faculteit Bouw-
kunde. De promotoren zijn: prof.ir. 
P.G.S. Rutten en prof.dr. M.S.H. 
Duijnstee.

Drs. Y.E.M. Kirkels verdedigt op 
woensdag 10 november haar proef-
schrift en stellingen tegen de bedenkin-
gen van een commissie. Dit gebeurt 
vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het 
Auditorium. De titel van het proefschrift 
luidt ‘Brokerage in SME networks’. 
Kirkels promoveert aan de faculteit IE & 
IS. De promotoren zijn prof.dr. G.M. 
Duysters en prof.dr. J.M. Ulijn.

Intreeredes
Prof.dr. E. Lomonova houdt op vrijdag  
5 november haar intreerede aan de 
faculteit Electrical Engineering. Dit 
gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe 
Zaal van het Auditorium. De titel van 
haar intreerede is ‘Energy and force 
shaping’.

Op vrijdag 12 november houdt prof.dr. 
H.A. Zondag zijn intreerede aan de 
faculteit Werktuigbouwkunde. Dit 
gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe 
Zaal van het Auditorium. De titel van de 
rede is ‘De ontwikkeling van thermo-
chemische warmteopslag’.

STUDENTENLEVEN

T!nt | Workshop Enneagram
Het enneagram is een handig karakter-
model waarbij je leert door welke ‘bril’ 
jij en anderen naar het leven kijken. Ze 
zijn bepalend voor hoe je omgaat met 
relaties, hoe je samenwerkt met anderen 
en uitdagingen binnen je studie of 
beroep het hoofd biedt. In de workshop 
krijg je inzicht in de karakterstructuur 
van je type. 
Datum: zaterdag 6 november, 9.30 tot 
17.00 uur, prijs 15 euro incl. lunch, 
locatie: cafe T!NT, opgeven via  
tint@tue.nl. 

Workshop Heartfulness meditatie
Je loopt met het gevoel steeds minder 
tijd voor jezelf te hebben. Je verlangt 
ernaar om op adem te komen, want 
adem is leven. Door bewust te ademen 
kan zich een innerlijke ruimte van stilte 
openen en dienen zich nieuwe 
mogelijkheden aan. Tijdens de 
heartfulness-sessies wordt gebruikge-
maakt van dans en beweging. Het boek 
‘Alchemy of the heart’ van Reshad Feild 
dient als inspiratie. Datum: 11 
november 2010, 19.00-20.30 uur, 
locatie: café T!NT, opgeven via tint@
tue.nl. 

DIVERSEN

Europees Parlement Bureau Nederland | 
Debat economische crisis
Op maandagavond 25 oktober houdt het 
Europees Parlement Bureau Nederland 
in Grand Café Berlage in Eindhoven een 
debat over de economische crisis. 
Europa beleeft een van de grootste 
economische en financiële crises uit de 
geschiedenis. De euro staat onder druk, 
de nationale economieën kwakkelen en 
de begrotingstekorten en staatsschulden 
rijzen de pan uit. Brabant heeft zich de 
afgelopen jaren ontwikkeld tot het klop-
pende economische hart van Nederland 
met Eindhoven als middelpunt. Hoe 
pakt Europa de crisis aan en wat 
betekent dat voor Eindhoven en Brabant? 
Wat kan de EU leren van Eindhoven? 
Over dit en veel meer gaat een aantal 
prominente gasten met elkaar in debat: 
europarlementariër Dennis de Jong 
(SP), europarlementariër Marietje 
Schaake (D66), europarlementariër 
Thijs Berman (PvdA), Tweede Kamerlid 
Han ten Broeke (VVD)

Graag nodigt het Europees Parlement 
Bureau u uit om deze avond bij te wonen 
en uw mening te laten horen. Vanaf 
19:30 uur bent u van harte welkom om 
aan te schuiven in Grand Café Berlage, 
Eindhoven. Het debat zal aanvangen 
om 20.00 uur. De toegang is gratis. 
Aanmelden via epdenhaag@europarl.eu. 

8e 
editie!

vrijdag 12 en
zaterdag 13 november

Amsterdam RAI

Ontdek jouw mogelijkheden
bij de Overheid

Voor meer informatie en gratis entree ga je naar

www.carrierebeursoverheid.nl

Advertentie
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Het boek ‘2030: Technology that will 
change the world’ schreef Van Santen 
samen met prof.ir. Djan Khoe, TU/e-
hoogleraar Optische communicatie, en 
wetenschapsjournalist Bram Vermeer. 
Vermeer laat aan het begin van de 
presentatie weten dat de hele eerste 
oplage van het boek -tweeduizend 
stuks- inmiddels is uitverkocht. Dat is 
mooi voor een boek dat pas drie weken 
op de markt is. De auteurs hebben er  
de afgelopen jaren veel energie in 
gestoken. Van Santen: “De afgelopen 
zes jaar kwamen we eens per maand 
voor vier uur bij elkaar om over dit boek 
te praten.” 
Het boek bouwt voort op een werk dat de 
drie mannen vier jaar geleden uitgaven: 
‘Zelfdenkende pillen en andere 
techno logie die ons leven zal veranderen’. 
Dat boek werd geschreven in het kader 
van het vijftigjarig bestaan van de TU/e. 
Maar de schrijvers wilden hun bood-
schap ook aan de rest van de wereld 
vertellen. Het nieuwe boek is een 
grotendeels herschreven versie, met 
meer gerenommeerde internationale 
experts. Voor 2012 staat een Chinese 
versie (Han-Chinees ) van het boek 
gepland en voor 2011 een Koreaanse 
editie.

“In dat eerste boek hebben we ons  
tot de beschrijving van drie grote 
technologiegebieden beperkt”, zegt  
Van Santen. “In dit nieuwe boek kijken 
we heel nadrukkelijk naar de behoefte 
van de wereld zelf. Dat doen we op  
het gebied van het klimaat, van energie, 
nieuwe duurzame materialen, en andere 
manieren van produceren. Complexiteit 
is een heel belangrijk onderdeel in  
dit boek. Er zit ook veel meer systeem-
denken in dan in ‘Zelfdenkende pillen’. 
We bespreken in dit boek grote, 
complexe vraagstukken, die veel 
verschillende invalshoeken hebben, 
zowel maatschappelijk als technologisch. 

Daar zijn ook veel verschillende partijen 
bij betrokken. Dat soort complexe 
systemen hebben ook de eigenschap  
om zich op een bepaalde manier te 
gedragen. Soms convergeren ze naar 
een oplossing, maar bij andere 
systemen gebeurt dat niet en krijg je een 
soort ongecontroleerd chaotisch gedrag. 
Dat is bijvoorbeeld typisch voor 
klimaatmodellen, maar het geldt soms 
ook voor de complexe apparaten  
die wij als wetenschappers ontwerpen. 
Je moet die complexe systemen zien  
te ontleden in alle afzonderlijke 
componenten waaruit het is opgebouwd. 
De aansturing en besluitvorming moet 
decentraal geregeld worden en daarbij 
moet je gebruikmaken van de modernste 
netwerktheorieën en communicatie-
methodes. Vanuit die decentraliteit moet 
je dan tot een oplossing zien te komen.”
Als voorbeeld noemt Van Santen het 
gericht gebruikmaken van Google om  
de wereldwijde waterschaarste aan  
te pakken. “In wezen is er geen 
waterschaarste, er valt alleen op de ene 
plaats meer water dan op de andere. Als 

je dat via Google goed kunt monitoren  
en in beeld kunt brengen, kun je ervoor 
zorgen dat er water van de ene naar  
de andere plek getransporteerd wordt.  
In Nederland zou je zoiets kunnen 
voorstellen bij een dijkdoorbraak.  
De gevolgen daarvan zijn decentraal  
veel beter te bestrijden dan dat je dat 
vanuit een centraal punt ooit kunt doen. 
Dan neemt de besluitvorming en de 
terugkoppeling daarvan veel te veel  
tijd in beslag.”

De auteurs openen hun boek met het 
geven van een opsomming van de 
gebeurtenissen die zich voordeden in  
de periode dat ze het boek schreven. 
Olie- en voedselprijzen schoten omhoog 

en zakten weer in, een enorme 
aardbeving trof Haïti, banken faalden 
gigantisch en er was de dreiging van  
een wereldwijde griepepidemie.  
Van Santen: “Rampen die voor het eerst 
in de menselijke geschiedenis echt 
wereldwijd van aard zijn. Het zijn zaken 
die grote vragen oproepen en waarbij  
in onze optiek ingenieurs nog steeds 
een taak hebben om ze op te lossen.  
Het is onvoldoende om deze bedreigingen 
enkel te zien te zien als een beheers-
probleem. Als het bijvoorbeeld gaat om 
schaarste zie je in de chemie voort-
durend hoe dat probleem wordt 
aangepakt. Neem zeep. Dat was in de 
17de en 18de eeuw heel duur omdat de 
soda die ervoor nodig was, gewonnen 
moest worden uit wier. Het sodaproces 
is in die periode opgekomen om die 
dure grondstof goedkoper te maken. 
Opheffen van schaarste is voor chemici 
dan ook een belangrijke drijfveer van 
hun onderzoek.”

Van Santen, Khoe en Vermeer inter-
viewden voor het boek een groot aantal 

experts van naam. Daaronder Hans Blix 
(hoofd van het VN-onderzoek in Irak), 
Craig Venter (verkenner van  
het menselijk DNA), Susan Greenfield 
(hersenonderzoeker) en Hans Joachim 
Schellnhuber (klimaatwetenschapper). 
Ze stelden hen de vraag: wat voor 
technologische en wetenschappelijke 
doorbraken hebben we nodig om deze 
bedreigingen af te wenden? De auteurs 
betitelen die oplossingen die naar voren 
komen in het boek als “soms contro-
versieel, maar realistisch.” Volgens  
Van Santen is het ook niet te voorspellen 
wat er in toekomst nog voor problemen 
gaan ontstaan. “Maar in dit boek 
trachten we wel aan te geven welke  
technologische uitdagingen er de 
komende twintig jaar te verwachten zijn. 
Wat we hier hebben opgeschreven zou 
zeer goed bruikbaar zijn als input voor 
een onderzoeksagenda.” 

Presentatie boek ‘2030: Technology that will change the world’

“We moeten uitleggen wat ons drijft en bezielt”

Interview | Han Konings

“Het is een wezenlijke taak van wetenschappers om aan het brede publiek  
uit te leggen wat ze drijft en wat hun onderzoek betekent voor de maatschappij.” 

Prof.dr. Rutger van Santen, oud-rector van de TU/e en hoogleraar Katalyse,  
is duidelijk over zijn beweegredenen om een boek te schrijven dat inzicht  
verschaft over de technologie die de komende twintig jaar het beeld van  

de wereld zal bepalen. Het boek werd vorige week gepresenteerd.

“Google  
gebruiken om  
de wereldwijde 
waterschaarste 
aan te pakken”

“One of scientists’ crucial 
tasks is explaining to 
the people what drives 
them and what impact 

their research has on society.” Prof.dr. 
Rutger van Santen, former TU/e rector 
and Professor of Katalysis, is very clear 
about his reasons for writing a book 
that provides insights into the kinds 
of technology that will be shaping the 
world in the next twenty years. The book 
was launched last week.

[E]

De auteurs van het boek: Rutger van Santen, Bram Vermeer en Djan Khoe.

“Opheffen van 
schaarste is  
voor chemici  
een belangrijke 
drijfveer van  
hun onderzoek”

Rutger van Santen is sinds 1988 
hoogleraar aan de TU/e. Hij was van 
2001 tot 2005 rector van de TU/e.  
In 1997 ontving hij de Spinozaprijs. 
Djan Khoe is fellow van zowel het  
Institute of Electronic and Electrical  
Engineering als van de Optical Society 
of America. Met Philips Research  
vestigde zijn onderzoeksgroep in  
1995 een wereldrecord datatransport 
via glasvezelkabels.
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Herontdek nachtelijk Eindhoven tijdens GLOW 2010
Duistere hoekjes met afvalcontainers,  
de schamele achterkant van luxe 
winkelfaçades: overdag zijn het 
levenloze en oninteressante plaatsen. 
Maar ’s nachts prikkelen ze de fantasie 
tot onheilspellende hoogten, zeker  
als ze speciaal uitgelicht worden.  
Stel daartegenover groots uitgelichte 
delen van de Eindhovense binnenstad 
en voeg daarbij de speciale initiatieven 
toe en je krijgt het vijfde GLOW-festival. 

Dit jaar kozen de curatoren van dit 
lichtfestival, dat vorig jaar 150.000 
toeschouwers trok, voor het thema ‘ 
(Re-)Discovering Eindhoven’. Alle 
projecten staan in de binnenstad,  
waar sommige kunstenaars de muren 
als reusachtige projectieschermen 
gebruiken, terwijl anderen hun 
installaties op de pleinen zetten.  
Zo laat GLOW de vele mogelijkheden  
van lichtkunst zien. 
Nog niet alle kunstwerken zijn bekend, 
wel de kunstenaars. Zoals Har Hollands, 
die met een even simpele als mooie 
installatie de bomen aan de Dommel liet 
wenen op de tweede editie van GLOW. 
Van hem mag, als internationaal 
gerenommeerd lichtontwerper, iets 
speciaals verwacht worden in een 
zijstraatje van de Nieuwe Emmasingel.

Het Franse TILT tovert het 18 September-
plein om in een weelderige bloementuin 
met hun ‘Jardin public’: vijf metershoge, 
lichtgevende sculpturen die namen 
hebben als ‘Herbum Follus’ (wuivend 
riet met rode lichten), ‘Carbonium’  
(een geknot boompje met gloeilampen, 
waarvan de stam bestaat uit vele meters 
elektriciteitssnoer) of de ‘Pissenlit’.

Van Paul Göschel (Duitsland) is de 
‘Leuchtbogen’, een installatie in de 
Dommel. Uit het water verrijst, als  
een brug, een metershoge boog van 
gloeiend oranje licht. De spiegeling 
verdubbelt dat beeld in het water tot een 
cirkel die steeds van vorm verandert. 

Bart Prinsen heeft twee installaties in de 
oude fabriek van Schellens. Hij gebruikt 
regelmatig zand, rook en water in zijn 
werken, ook hier. Uit een metalen silo 
sijpelt door een smalle gleuf fijn wit 
zand. Op dat dunne zandgordijn wordt 
een streep licht geprojecteerd.  
Het resultaat is een golvende,  
bewegende lijn. Het tweede werk is  
een projectie van een luchtbel op een 
halftransparant scherm. Het langgerekte 
projectiescherm hangt als een soort 
schans in de ruimte, waardoor het 
geprojecteerde beeld sterk vertekent. 
Beide werken lijken zich eindeloos  
te herhalen, maar zijn nooit precies 
hetzelfde en hebben een hypnotiser-
ende werking, waar je naar kunt blijven 
kijken. 

Jeroen Glas maakt traditionele 
schilderijen, maar ook schilderijen  
met lampen en lichtinstallaties die 
schilderachtig aandoen. Die laatste 
presenteert hij op GLOW. Op een blinde 
muur in het Genderstraatje flitst het 

beeld, alsof er storing is. Soms zie je  
de muur, soms worden onopvallende 
details uitgelicht. Of de kleuren 
verschieten en het beeld verschuift.  
Glas projecteert namelijk een  
(bewerkte) opname van de muur op 
diezelfde muur, waardoor de wand  
soms alleen als virtueel beeld lijkt te 
bestaan. Het Genderstraatje leent zich 
met name voor dit werk omdat het 
volstaat met graffiti en de muur veel 
sporen van verbouwingen, verschillende 
soorten baksteen en roestvrijstalen 
schoorstenen laat zien. 

Het Italiaans familiebedrijf ‘Luminarie 
De Cagna’ (1930) verlichtte in lang 
vervlogen tijden gebouwen en pleinen 
met olie- en carbidlampen. Later  
kwam het elektrisch licht, sinds 2006 
gebruiken ze LED’s. Ze maken gordijnen 
van licht op gebouwen of over vrijstaande 
elementen. Op GLOW nemen ze de 
Demer onder handen, onder andere  
met een installatie van 28 meter hoog.

Van 29 t/m 31 oktober is er een speciale 
studentenworkshop over ‘kunstlicht’.  
De deelnemers komen van de TU/e,  
de Rietveld Academy Amsterdam, 
Academie St. Joost Breda, Avans 
Hogeschool Den Bosch, mbo-college 
Sint Lucas Boxtel, Academie van 
Bouwkunst Arnhem en de Design 
Academy Eindhoven. De studenten  
doen verschillende disciplines en 
niveaus en worden voor de workshop 
opgedeeld in drie gelijkwaardige 
groepen. Iedere groep ontwerpt een 
lichtinstallatie. Ze kunnen gebruik-
maken van restmaterialen uit kringloop-
warenhuis Bialystok en krijgen een 
partij LED-lampen ter beschikking.  
Een deskundige jury kiest het winnende 
ontwerp, tijdens het GLOW-fesitval 
worden alle ontwerpen geëxposeerd  
in de hal van het Designhuis, aan het 
Catharinaplein. (GV)

GLOW is van 6 t/m 13 november 2010, 
voor het hele programma zie 
www.gloweindhoven.nl.

GLOW is Eindhoven’s 
annual lighting festi-
val, which will see its 
fifth edition this year. 

The festival runs from November 6-13. 
This year’s theme is ‘(Re-)Discove-
ring Eindhoven’, and will see twenty 
(inter-)national artists highlighting or 
beaming special projections on both 
large squares and hidden spots in 
the city center. Apart from the official 
festival, many organizations are  
participating with their own pro-
grams. For more information, check
www.gloweindhoven.nl. 

[E]

De muren van  
de binnenstad  
als reusachtige 
projectieschermen

Een weelderige 
bloementuin 
van licht

GLOW is van 6 t/m 13 november 2010, 
voor het hele programma zie 
www.gloweindhoven.nl.

Werk van Luminarie Da Cagna.

De Leuchtbogen van Paul Göschel. 

TILT: ‘Pissenlit’. 
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Dutch Design Week 

Around 1500 designers from home and abroad will show their 
work all over the city of Eindhoven. More than 300 activities will 
take place during a period of nine days.
Saturday 23 thru Sunday 31 October, various locations. 
www.ddw.nl 

NS try out festival 

Theater, music, film, art, literature on a unique podium. Inspiring 
scientific and creative masterclasses. 
Thursday 21 thru Saturday 23 October, central station Eindhoven, 
admission free. www.nstryoutfestival.nl

Eindhoven Latino

First activity of ‘centro Latinoamericano de Orientación Eindhoven’ 
at TU/e. 
Thursday October 28, 18.30 - 21.30 hours, common room Bunker, 
admission free. www.cloeindhoven.nl

Brainport International weekend 

International party, international fair, glow city tour and more 
activities for international students, expats and their families. 
Friday 5 thru Sunday 7 November, various locations.
www.biw2010.nl

The organization ‘centro Latinoameri-
cano de Orientación Eindhoven’ (CLO) 
has existed for more than ten years 
now. It helps inhabitants of Latin 
America who settle in the Netherlands 
for a longer period with their 
integration. On October 28 the 
organization will present itself at TU/e 
for the first time, as more and more 
Latin American students and PhD 
candidates decide to stay in the 
Netherlands after their studies.

Milagros Maldonado is from Venezuela 
and has founded CLO. “On the one 
hand we organize Latin American 
activities in Eindhoven around things 
that we miss: the food, the culture  
and the special feast-days. What is 
important for these activities is that 
there are both Dutch and Latin 
American people present. That way  
you don’t get stuck within the Latin 
American network, but also get 
acquainted with Dutch people easily. 
On the other hand we help people with 
their integration and provide important 
information. We have workshops and 
lectures about immigration legislation, 
the tax authorities, municipal health 
care (GGZ), discrimination and 
identity.”

Oscar Perez is from Mexico and has 
just graduated from TU/e. Oscar: 
“When you begin at TU/e everything  
is great: during the introduction week 
there are a great many international 
students, so you get to know people 
from all over the world. Once the 
parties are over, though, there is 
usually a more difficult period. That  
is when you need to find your way 
around Dutch life. It is precisely on  
this point that CLO is making such a 
useful contribution. They have a large 
network which enables you to get in 
touch with Dutch people faster. I find  

it very valuable to be a member of CLO, 
so it was decided to introduce the 
foundation to the rest of the TU/e 
community.” This will take place in  
the common room in the Bunker on 
Thursday October 28. (HB)

More information can be found on  
the Facebook page ‘bienvenidos a 
eindhoven latino’ of  HYPERLINK 
www.cloeindhoven.nl. Registration  
is possible via an e-mail to:  
info@cloeindhoven.nl

confetti), apple syrup, molasses, ‘specu-
laasjes’ (spiced cookies) and ‘peperkoek’ 
(gingerbread): all of these are fillings that 
you will have trouble finding abroad. 

The tradition of combining bread and 
sweet filling originated with ‘beschuit 
met muisjes’ (rusk with aniseed comfits). 
It was introduced in the Netherlands by 
De Ruijter in 1860. The habit of eating 
aniseed when babies are born existed  
already, but De Ruijter introduced  
aniseed ‘muisjes’ - aniseed with a 
crunchy sugar crust. Not much later, this 
was followed by the variant of aniseed 
sugar crumble because the other variety 
was too hard for the teeth of older people 
to crack. Occasioned by the aniseed 
crumble the demand for sweet bread 
filling in the Netherlands increased. 1928 
saw the introduction of the colored 
confetti - elongated crumbs of colored 
sugar. In the 1950s they were followed by 
chocolate flakes and chocolate confetti 
in the flavors milk, plain, and white and 
brown. And in 2000 the Dutch still yearn 

for new varieties of sweet fillings: ‘bos-
vruchtenhagel’ (forest fruit confetti) is the 
latest novelty in sweet filling. 

Bread dull? It all depends on what you 
combine it with. Sandwiches with 
different colors of confetti, aniseed 
comfits and flakes can turn life in your 
sandwich box into a genuine feast. Just 
try it. And for advanced bread eaters: 
sweet bread filling may also be combined 
excellently with hearty. Apple syrup 
and cheese, for one, is a widely relished 
combination. (HB)

Next time: food for thought with the 
Dutch 

The Dutch eat a lot of 
bread, which foreign 
students and staff mem-
bers often regard as dull. 
Bread does not have to 
be dull, however, if only 
you combine it in the 
right way! So in part 3 of 
Dutch food we present: 
the festive sandwich.

When Dutch people are 
abroad for a longer  
period of time, they 
often miss their brown 
sandwich with cheese. 
In addition to cheese it 
is also a typically Dutch 
custom to combine 
bread with a sweet  
filling. ‘Gestampte 
muisjes’ (aniseed sugar 
crumble), flakes, ‘choco-
ladehagelslag’ (choco-
late confetti), ‘gekleurde 
hagelslag’ (colored 

Dutch Food part 3:
Bread 

What’s happening 

Common room in Bunker open today

“A place where every-
one can feel at home”
It is more than a year ago now that the 
first ideas for a TU/e common room 
bubbled up. Today, Thursday October 
21, the doors will be opened: a team of 
fifteen volunteers is ready to turn the 
common room in the Bunker into a place 
“where everyone can feel at home.” 

Indre Kalinauskaite, a Master student of 
Human Information Technology, is 
closely involved with the organization 
around the common room. She is quite 
pleased with the large group of 
volunteers that are ready to turn the 
place into a success. “Master students 
are often very much occupied by their 
studies, so it is difficult to find 
volunteers. Still, now we have fifteen of 
them who all want to contribute their 
share in their own way.”
The purpose of the common room has 
not been laid down in very strict terms: 

“We find it important first and foremost 
that it is a place where students feel at 
home, and where there is room for 
personal initiatives. Everybody is free to 
organize something, like renting rooms 
to give a workshop or a lecture. The 
common room makes it possible for all 
students to show something about 
themselves.” 

Although the doors are opened even 
this Thursday, the official opening will 
take place on November 9. The photo 
contest ‘meet my culture’ forms part of 
it. Until October 25 you can still send in 
your photo. More information about the 
contest and about the common room 
can be found on the Facebook page: 
TU/e common room. (HB) 

Eindhoven through the eyes of Chinese students: the result 
Friday October 17 saw the outcome at 
last: the result of ‘Eindhoven through 
the eyes of Chinese students’. Under 
the watchful eyes of Rector Magnificus 
Hans van Duijn, mayor Rob van Gijzel, 
Philips board chairman Harry Hendriks 
and Ping Luo, the dean from the 
Education council of the Chinese 
embassy, a total of 33(!) prizes was 
awarded. 

Mingshuo Zhang, a student at the 
Design Academy Eindhoven (DAE), won a 

second prize with his design of a 
Chinese lamp. The main reason for 
Mingshuo’s coming to the Netherlands 
is the great volume of handiwork you do 
at the DAE. “In China nearly everything 
in design programs is done by computer. 
I am convinced that you need to work 
with the materials if you really want to 
become a good designer. You need to 
know how they feel and smell and you 
have to know what the possibilities of 
the materials are. At the DAE handiwork 
forms a major component, which is why I 

stopped my study in China and came to 
the Netherlands.”
The special contribution award was for 
Yim Wai. He has lived in Eindhoven for 
forty years and wrote a story about all 
his experiences. The three golden 
awards were carried off by women. Last 
week the design by one of the winners 
-Yanliu Lin- was shown on the front page 
of Cursor. The award ceremony even 
made it to chinese television. It was 
shown on CCTV News in China. (HB)

During the ceremony Chinese dances were shown. Photo | Rien Meulman
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En hoe is het in Hong Kong?

Al jaren heb ik rondgelopen met de gedachte om voor 
langere tijd naar het buitenland te gaan. Het avontuur trok 
me erg aan en in het laatste jaar van mijn studie moest het  
er dan toch maar eens van komen.
Eind augustus vertrok mijn vliegtuig richting Hong Kong met 
als doel te gaan studeren aan de Hong Kong University  
of Science and Technology. De eerste paar dagen waren 
indrukwekkend; de stad, de sfeer, de mensenmassa en 
natuurlijk de fantastische skyline.

Qua onderwijs was het wel even wennen, want de focus in  
de vakken ligt anders. Hier wordt alles benaderd vanuit de 
abstracte wiskunde. En modellen/theorieën dienen allemaal 
bewezen te worden. Dus moest de knop even worden 
omgezet. Verder is het studeren op de campus zeker geen 
straf, want die is gelegen tegen een heuvel aan de kust:  
het uitzicht is fantastisch.

Het is heerlijk om de omgeving te verkennen. Hong Kong  
is heel divers en in de wijken heersen totaal verschillende 
sferen. Naast de stad heeft Hong Kong ook gigantisch mooie 
natuurgebieden waar je lekker tot rust kunt komen. Verder 
bestaat Hong Kong naast het vaste land uit veel (kleine) 
eilandjes waar de sfeer van het oude Hong Kong nog heerst. 
Naast de drukte in de stad, is dit fantastisch om hier rond te 
lopen.

Het leven in Hong Kong bevalt erg goed. Hoewel het niet  
echt representatief is voor Azië, spreekt het diverse karakter 
van de stad me erg aan. Daarnaast maakt het internationale 
karakter het gemakkelijk om je aan te passen aan het 
dagelijkse leven. Dit heeft natuurlijk te maken met het 
verleden van Hong Kong. Verder ligt er een zeer goed 
ov-netwerk met metro en bussen, dat het mogelijk maakt  
om snel en goedkoop Hong Kong door te reizen. Qua eten  
is er volop keus en buiten de deur eten is goedkoper dan  
zelf koken. Ideaal voor een student.

Aan het einde van het semester trek ik nog lekker voor  
twee weken China in voordat ik terugkeer naar Nederland. 
Daar ligt het afstuderen op me te wachten.

Jasper Kleuskens, 
masterstudent Operations Management and Logistics

Werkervaring opdoen bij een architectenbureau in Londen. 
Kennismaken met het studentenleven in het Zweedse  
Uppsala. Zonne-energieproducten ontwikkelen in Cambodja. 
Een stage of onderzoek in het buitenland levert een schat 
aan ervaringen op. Cursor laat studenten aan het woord  
over hun belevenissen. 

Staalprijzen voor drie Bouwkunde-afstudeerders
Frederik Roebroek, afgestudeerd aan de 
TU/e-faculteit Bouwkunde, viel dubbel 
in de prijzen bij de uitreiking van de 
StudentenStaalprijs 2010. Met zijn 
volgens de jury gedurfde ontwerp van 
een transparante kolom in glas en staal 
won hij niet alleen de universitaire 
onderzoeksprijs, maar ook de inventi-
viteitsprijs. 

Roebroek was niet de enige Bouwkunde-
alumnus die vorige week donderdag, 
tijdens de Nationale Staalbouwdag in 
Gorinchem, in de prijzen viel. Rob Ilbrink 

won de eerste prijs in de categorie 
universitaire architectuur met zijn 
afstudeer-ontwerp voor het Eindhovens 
centraal station (zie ook ‘Sluitstuk’ op 
pagina 13 in deze Cursor). Ook Kars 
Haarhuis behaalde een eerste plaats, in 
de categorie universitair techniek, met 
zijn onderzoek naar de mogelijkheden 
van een zelfdragende glazen schaal-
constructie. De jury roemde alle 
winnaars voor hun lef en het zichtbare 
‘plezier van het construeren’. (MvdV)

Three Architecture, Build-
ing & Planning alumni 
that all graduated last 
year were among the win-

ners at the presentation of the Student 
Steel Prize 2010. Frederik Roebroek 
was complimented on his transparent 
column made out of glass and steel, 
Rob Ilbrink won for his design for a 
new Eindhoven train station, and Kars 
Haarhuis did an excellent job on his self-
supporting glass scale construction. 

[E]

Belangstelling voor educatieve minor toegenomen
Zo’n 330 bachelorstudenten aan elf 
universiteiten beginnen deze maand 
aan hun educatieve minor. Bijna de helft 
meer dan vorig jaar, toen tweehonderd 
studenten de korte lerarenopleiding 
volgden. In Eindhoven volgen moment-
eel negen studenten de educatieve 
minor, ten opzichte van zes studenten 
vorig jaar.

Mariyan Gardenier van de Eindhoven 
School of Education (ESoE) verwacht 
voor volgend collegejaar meer aan-
meldingen. “De mogelijkheden zijn 
onlangs uitgebreid. Eerst mocht je de 
minor alleen doen als je studie gelijk 
stond aan het vak. Alleen studenten die 
Frans studeren mogen de opleiding vol-
gen als ze docent Frans willen worden. 
Hier is dat wat lastiger, wiskunde wordt 
bijvoorbeeld aan meerdere faculteiten 
gegeven. Sinds september zijn er meer 

mogelijkheden. Enkele universiteiten 
zijn daar al op ingesprongen.”
Naast de educatieve minor kent ESoE 
nog een andere variant, waarin studen-
ten onderzoeken of het leraarschap iets 
voor hen is. Zij krijgen geen bevoegd-
heid om voor de klas te staan. Deze 
variant wordt door acht studenten 
gevolgd. 
Afgestudeerde bachelors die de zes 
maanden durende educatieve minor 
hebben gevolgd, mogen lesgeven in de 
theoretische leerroute van het vmbo en 
in de eerste drie leerjaren van havo en 
vwo. Vorig jaar kregen universitaire 
studenten voor het eerst de kans om 
binnen hun bachelor-opleiding een 
lesbevoegdheid te halen. 
OCW-minister Marja van Bijsterveldt 
voerde, toen ze nog staatssecretaris 
voor Onderwijs was, de minor in om het 
lerarentekort te bestrijden en meer 

academici voor de klas te krijgen.
Scholen zijn tevreden over de nieuwe 
route, meldt Sijbolt Noorda, voorzitter 
van de VSNU. Een substantieel deel van 
de studenten zegt volgens hem nu al van 
plan te zijn om na de educatieve minor 
de eerstegraads lesbevoegdheid te 
halen. Jaarlijks leveren de universiteiten 
ongeveer achthonderd eerstegraads-
leraren af. (HOP/JvG)

Approximately 330 bache-
lor students at eleven 
universities will be star-
ting their educational 

minor this month, which is almost 
double the number of applicants the 
minor saw last year. Back then, two 
hundred students started on their 
teaching degree. Eindhoven currently 
has nine students doing the educational 
minor, compared to six last year.

[E]

Bassen, sopranen en 
baritons op auditie

Vier Eindhovense TU/e-studenten en 
-alumni en één oud-Fontysstudente 
deden maandag 18 oktober mee aan de 
audities voor het Nederlands Studenten 
Kamerkoor (NSKK) bij Quadrivium in de 
Bunker. Eindhoven was de eerste 
auditiestad, de andere steden volgen 
binnenkort. De 36 geselecteerden 
worden in november bekendgemaakt en 
de concerten staan gepland voor begin 
2011. 

Tim Paffen (zie foto), vijfdejaars 
Scheikundige Technologie, heeft al drie 
jaar meegedaan aan het Nederlands 
Studenten Kamerkoor (NSKK). Toch 
speelden de zenuwen hem weer wat 
parten, toen hij afgelopen maandag 
auditie deed. De bas/bariton (‘Ik zit er 
tussenin’) zong een stuk uit de opera 
Die Zauberflöte van Mozart. Hij ontdekte 
zijn zangtalent pas toen hij al een tijdje 
pianist bij Quadrivium was en werd 
overgehaald om eens te zingen. Tim 
zingt nu in Vokollage -het koor van 
Quadrivium-, in het Brabant Koor en je 
kunt zijn stem ook kennen van het ‘Io 
vivat’ bij de opening van het academisch 
jaar. Paffen acht het niet uitgesloten dat 
hij dit jaar weer door de selectie komt, 
aangezien meer vrouwen dan mannen 

zich aanmelden voor het NSKK. “Het is 
geweldig om op heel hoog niveau 
muziek te maken.”
Anna Provoost, in juni afgestudeerd bij 
Scheikundige Technologie, heeft een 
goed gevoel over haar auditie. Ze zong 
Gabriellas Song, een stuk uit de film ‘As 
it is in Heaven’. Augusta Goedhart, die 
onlangs Technische Natuurkunde 
afrondde, zong goed maar heeft er geen 
idee van of ze met haar stuk van Mozart 
door is, want ‘als sopraan heb je veel 
concurrentie’. De auditanten moesten 
een zelfgekozen stuk zingen, noten 
nazingen en aantonen dat ze goed van 
bladmuziek kunnen zingen. (JvG)

On Monday, October 18,
four Eindhoven TU/e 
students and alumni 
auditioned for the Dutch 

Student Chamber Choir (NSKK). 
Eindhoven was the first city to have 
auditions, other cities will follow shortly. 
Out of the hopefuls, 36 will be selected. 
The results will be announced in Novem-
ber, concerts are planned for early 2011.

[E] Ir. Rutger Vlasblom heeft vorige week 
de SLF Afstudeerprijs gekregen voor zijn 
afstudeerscriptie voor Operations Mana-
gement and Logistics. Vlasblom voerde 
zijn afstudeerproject uit bij Vanderlande 
Industries in Veghel, producent van 
bagage-afhandelingssystemen voor 
luchthavens. Hij toonde aan dat het 
verstandig is om reeds in de ontwerp-

fase van deze systemen rekening te 
houden met de kosten die gedurende de 
levenscyclus nog te verwachten zijn. Het 
is daarom de moeite waard om te inves-
teren in extra ontwerpcapaciteit. (TJ)

Last week, ir. Rutger 
Vlasblom won the SLF 
Graduation Prize for his 
thesis. He carried out 

his graduation project at Vanderlande 
Industries in Veghel, a company produc-
ing baggage handling systems for air-
ports. He proved that it’s wise to already 
take into account the extra costs that are 
to be expected during the system’s life 
cycle upon designing them. 

[E]Afstudeerprijs voor afhandeling bagage

Tim Paffen tijdens zijn auditie. Foto | Bart van Overbeeke 
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Ideaal 

Afgelopen weekend kwam ik bij mijn 
ouders thuis en trof ik ‘m weer aan: 
de envelop met de uitnodiging voor 
de trainingsdagen, als eerste 
onderdeel van de wervingsdagen. Ik 
merk dat ik er weer zin in heb; om 
weer enthousiast te worden van de 
mogelijkheden die de nabije 
toekomst biedt.
En tot mijn grote vreugde lees ik wie 
er dit jaar is binnengehaald voor een 
algemene lezing: Bas Haring. Voor 
wie hem niet kent (schaam je): Bas 
Haring is een authentieke filosoof 
met een vernieuwende, humoris-
tische en eenvoudige stijl. Hij is in 
staat het nastreven van geluk te 
relateren aan de levensvisie van 
eendjes in de sloot naast zijn huis. 
Kortom, een voorbeeld van een 
oprecht eigenzinnig redenaar met 
een logische visie, iets waar we in 
onze maatschappij een schromelijk 
tekort aan hebben.
Zo heeft de commissie van dit jaar al 
een eerste goede zet gemaakt. 
Verder lees ik over een hoop 
interessant ogende workshops en 
lezingen. Ik realiseer me hoeveel ik 
heb gehad aan mijn vorige 
deelnames en wellicht ga hebben 
aan de toekomstige versies. Gezien 
het feit dat ik een abstracte 
inbeelding van toekomstige 
beroepen en functies onbevredigend 
vind, ben ik hiermee ook het type 
dat bij excursies de simplistische 
vraag stelt: Maar wat doe je dan 
eigenlijk op zo’n werkdag? Om het 
antwoord dan vervolgens te kunnen 
gebruiken, moet je wel weten waar 
je de hele dag mee bezig zou willen 
zijn. En daar krijg je wel zicht op 
wanneer je aan de ene kant bezig 
bent met workshops als self-assess-
ment en netwerken en aan de 
andere kant op deze avonden praat 
met je medestudenten.

Met andere woorden: een mooi 
evenement, die wervingsdagen! 
Ideaal dat je zo dicht bij huis, zonder 
veel moeite, kunt werken aan zaken 
die essentieel zijn voor je toekomst 
en je vertrouwen hierin. Nu nog 
maar hopen dat er een plekje vrij 
blijft bij Bas Haring…

Erik Roebroek is student 
Werktuigbouwkunde

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: 

de lekkerste cola.

V.l.n.r. 
Rob Sweep
Jeroen Willems
Sara Krekel
Michelle Borm
Allen eerstejaars 
Werktuigbouwkunde

PANEL VAN DE WEEK 

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm

Co
ns

tu
de

nt
en

bo
nd

D
a 

ge
’t

 m
oa

r w
it

 (s
in

ds
 2

01
0)

Jumbo cola |  0,69 euro voor 1,5 liter
Jeroen weet direct te vertellen dat dit geen ‘echte’ Coca Cola is, maar een b-merk cola. Michelle en 
Rob vinden de smaak tegenvallen; een beetje flauw naar hun mening. “Dit zou net zo goed light 
cola kunnen zijn”, vindt Michelle. Ook bij Sara valt de cola niet in de smaak; ze zou deze nooit zelf 
kopen. Maar de plastic bekertjes met nummertje 1 erop worden anders wel leeggedronken; dorstig 
van al de colleges, of was de cola misschien toch niet zo smerig?

Coca Cola | 1,27 euro  voor 1 liter
“Deze Cola heeft in ieder geval meer prik erop dan de vorige”, vertelt Rob. Dat vindt hij er positief 
aan. Maar het is wel iets zurig van smaak. Niet zo’n gekke observatie, aangezien de pH-waarde van 
cola ergens rond de 2 ligt. Jeroen weet ook bij deze cola zeker dat dit géén Coca Cola is (heel goed 
geproefd hoor jongen), maar vindt ‘m verder wel oké. “Ik ben tot de conclusie gekomen dat er 
sowieso geen echte smaak aan cola zit”, grapt Sara. Michelle vindt dat je tanden spontaan  
uitvallen door cola. Echt goed voor je gebit kan het inderdaad niet zijn, zeker niet als je als panel 
vier glazen achter elkaar moet proeven.

Albert Heijn cola | 0,71 euro voor 1,5 liter
Deze cola blijkt de meeste prik van allemaal te bevatten. Michelle vindt deze cola echt heel vies;  
het smaakt naar iets heel anders! Sara vindt deze variant te zoet, en het heeft ook nog eens een 
gekke nasmaak. Rob is van mening dat deze het beste is tot nu toe. Jeroen vindt de smaak niet goed,  
het gaat richting Pepsi. Meneer Albert moet dus nog maar eens goed checken wat hij precies heeft 
nagemaakt in zijn huismerklijn!

Freeway Cola (Lidl) | 0,59 euro voor 2 liter
Het eerste wat Jeroen uitroept, is: “echte Coca Cola!” Maar dan wel met een andere 
nasmaak. Michelle weet meteen te verklaren wat voor smaak: die van cola-snoepjes! 
Volgens Sara is dit beduidend de lekkerste cola. Jeroen is de enige die het niet met haar 
eens is: volgens hem is de nasmaak te wazig. De anderen zijn het echter wel met Sara eens, 
en daarom wordt deze cola verkozen tot de lekkerste. En doordat deze cola ook nog eens de 
goedkoopste is van alle geteste cola’s, was de keus niet zo moeilijk: dit is gewoon de 
lekkerste cola!

BESTE KEUS

Eindhovense tuno’s winnen prijs in Spanje

Tien leden van de Eindhovense 
studentenmuziekvereniging Tuna Ciudad 

de Luz togen vorige week naar de 
Spaanse stad Jaén voor het Tunafestival. 

De Eindhovense muziekvereniging heeft 
daar de prijs voor de beste ‘Pasacalle’ 
gewonnen- een soort van optocht. 

Voorzitter Casper Beijst is enthousiast 
over het festival, waar zes Tunagroepen 
op 15 en 16 oktober Spaanse volks-
muziek maakten. Tuna Ciudad de Luz 
was de enige Nederlandse groep, de 
andere tuna’s waren Spaans. Er waren 
prijzen voor beste tuna, beste solo-
zanger, beste ‘bandera’ (vendelier) en 
dus ook voor beste pasacalle (letterlijke 
vertaling: ‘door de straten’). Casper: 
“We hebben onderweg spontaan een 
serenade gebracht aan twee vrouwen 
die op een balkon stonden. Dat vonden 
ze hartstikke leuk. Een groep toe-
schouwers liep en zong met ons mee.”
Tuna Ciudad de Luz repeteert de 

Spaanse liederen wekelijks. De 
Eindhovense muziekgroep bezoekt één 
tot twee keer per jaar een festival in 
Spanje of Portugal. Volgens de voorzitter 
was het de eerste keer dat de Eindhove-
naren in Jaén meededen. (JvG)

Last weekend, Eind-
hoven student music 
society Tuna Ciudad de 
Luz participated in the 

Tuna Festival of the Spanish city of Jaén 
and won the prize for best ‘Pascalle’, 
a type of parade. Tuna Ciudad de Luz 
was the only Dutch group, all other 
tunas were Spaniards. 

[E]

Bewust van voedselverspilling
T!NT, de organisatie die studenten 
verdieping en inspiratie wil bieden, 
heeft met multiculturele studenten-
vereniging Mosaic, Jongerencentrum 
Dynamo en De Wereldwinkel Eindhoven 
een ‘wereldmaaltijd’ gehouden op 
15 oktober in Dynamo. De aanleiding 
hiervoor was Wereldvoedseldag op 
16 oktober.

Volgens Elisabeth Fricker van T!NT waren 
meer dan honderd mensen op de acti-
viteit afgekomen. “Het was wel jammer 
dat de opkomst van studenten niet erg 
hoog was. We moeten een volgende keer 
misschien een andere insteek nemen. 
Maar het feit dat er sowieso veel mensen 
op af zijn gekomen, is alleen maar 
positief te noemen.”
De bekende Eindhovense kok André 
Amaro verzorgde de vegetarische en 
biologische maaltijd. TU/e-studente 

Marijke Starke (vorige week uitgebreid 
aan het woord in Cursor) hield een 
lezing over de mondiale voedselproble-
matiek.
Het doel van de avond was het creëren 
van bewustzijn over voedselverspilling. 
Fricker, verontwaardigd: “Als je hoort 
hoeveel voedsel er wordt verspild. Ik 

heb begrepen dat er standaard tien 
procent meer brood wordt gebakken dan 
mensen consumeren om maar volle 
schappen te hebben. De rest wordt 
gewoon weggegooid. We vissen de 
oceanen onnodig leeg. Dat is toch 
‘shocking news’. En ondertussen 
sterven mensen van de honger.”

Volgens Fricker is het doel van de avond 
aardig geslaagd. “Er waren ook mensen 
die kwamen om goedkoop te kunnen 
eten, maar er waren er genoeg die met 
interesse luisterden en met ons het 
gesprek aangingen.”
Overigens werden de restanten van het 
diner van vrijdagavond niet weggegooid, 
maar netjes in bakjes gedaan die 
mensen konden meenemen. (JvG)

On October 15 last, T!NT, 
multi-cultural student 
association Mosaic, 
Youth Center Dynamo 

and the Eindhoven Third World Shop 
organized a ‘world meal’ at Dynamo. 
Reason for the meal was World Food 
Day (October 16). Goal of the evening’s 
event was to create awareness about 
food waste.

[E]Foto | Rien Meulman

Archieffoto | Bart van Overbeeke 
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Dat treft!

Lange tijd zocht Erik Roebroek (23), 
student Werktuigbouwkunde, naar  
‘iets’ om naast zijn studie te doen.  
Hij ontplooide verschillende activiteiten, 
maar het bleef knagen. Toen hij de 
aankondiging van de Nationale 
DenkTank onder ogen kreeg, realiseerde 
hij zich dat hij dít onbewust zocht.

De Nationale DenkTank bestaat uit een 
selectie van 22 masterstudenten, pas 
afgestudeerden en promovendi die  
zich drie maanden over een nationaal 
maatschappelijk probleem buigen.  
Dit jaar worden er oplossingen gezocht 
voor het afnemende vertrouwen van  
de burger in de overheid. 
De voorselectie is pittig, zeer pittig.  
Het begint met een uitgebreide 
vragenlijst, gevolgd door twee 
sollicitatiegesprekken en een praktijk-
oefening met groepsopdracht. Erik  
werd met 21 anderen gekozen uit  
zo’n tweehonderd aanmeldingen.  

De zesdejaars student Werktuigbouw-
kunde vermoedt dat vooral zijn motivatie 
hem erdoorheen heeft geloodst. “Ik ben 
al twee jaar op zoek naar verbreding.  
Ik ben actief voor Studium Generale, 
maar dan ben je vooral cultureel bezig. 
Als student-assistent werkte ik op 
technisch- en onderwijsgebied. Dat ik 
het miste om me maatschappelijk in  
te zetten, realiseerde ik me pas toen ik 
me opgaf voor de DenkTank. Ik had al 
uitvoerig nagedacht over het probleem 
en kon goed onder woorden brengen 
waarom ik zo supergraag wilde meedoen.” 
Maatschappelijk bewustzijn en idealisme 
hebben er altijd al in gezeten. Het uit 
zich volgens Roebroek vooral in de 
manier waarop hij zich naar anderen toe 
opstelt. “Ik vraag niet ‘hoe gaat het op 
school’, maar ik vraag ‘hoe gaat het met 
jou’.” Juist met die instelling komt hij 
zichzelf wel eens tegen bij de DenkTank. 
“Je kunt het probleem niet bij de wortel 
aanpakken, en dat is best moeilijk voor 

een idealist. Het probleem is zo verweven 
in de maatschappij dat je de hele wereld 
zou moeten veranderen. Dat gaat niet. 
Wel kunnen we de overheid motiveren 
om kleine stapjes te zetten zonder de 
samenleving daarbij te ontwrichten.”
Roebroek is te spreken over het concept 
van de DenkTank. “We kregen in het 
begin een notitieboekje waarin je je 
ideeën kwijt kunt. Het eerste wat ik 
daarin schreef was ‘ongelooflijk dat 
mensen niet zien dat ze geïndoctrineerd 
worden door hun eigen waarheid’.” 
Waarmee hij impliceert te zeggen dat 
een frisse blik kan helpen problemen en 
oplossingen te zien die mensen zelf  
niet meer zien als ze er middenin zitten.   
Erik voelt zich thuis in de groep van 22 
academici, spreekt van een hechte club. 
“Het is een enorm voorrecht om met 
deze mensen te werken. Het geeft me 
zoveel nieuwe inzichten.” Veel van zijn 
collega-DenkTankleden houden er een 
erg actief studentenleven op na, reizen 

de hele wereld af, hebben cijferlijsten 
waar tienen op prijken, doen in veel 
gevallen zelfs twee studies. “Ik ben dan 
maar gewoon Erik, student uit  
Eindhoven”, zegt hij lachend.
De joviale student weet nu al dat  
hij enorm veel profijt heeft van zijn 
deelname aan de DenkTank. Ook al is  
hij soms 24 uur per etmaal actief, het 
geeft hem een enorme boost.  
Hij heeft er niet alleen inhoudelijk  
veel van opgestoken, bovenal heeft  
de student veel over zichzelf geleerd.  
“Het is een gigantisch leerproces. Ik heb 
bijvoorbeeld moeten wennen aan de 
manier van discussiëren. Ik ben gewend 
om te overtuigen als ik met goede 
argumenten kom. Bij de DenkTank komt 
iedereen met goede andere argumenten, 
er is geen heilige waarheid.”
Roebroek stortte zich de afgelopen 
maanden vol overgave in het vertrouwen 
van de burger in de politie. Voortschrij-
dend inzicht heeft al opgeleverd dat 

mensen vooral vertrouwen in het gezág 
van de politie ontberen, niet het 
vertrouwen an sich. 
En hoe denkt hij zelf over vertrouwen? 
“Volgens mij wekken eerlijkheid en 
transparantie in een organisatie 
vertrouwen op. Communiceer niet alleen 
wat goed gaat, maar ook wat minder 
goed gaat. Niemand is perfect.”
Hij weet nu al dat hij dadelijk in december, 
als het werk voor de DenkTank erop zit, 
een ander persoon is. “Het heeft me doen 
inzien dat ik mijn leven in Eindhoven zelf 
nog wat ‘bruisender’ moet maken. Ik moet 
bij een politieke partij, interessantere 
lezingen bezoeken, contacten leggen 
met studenten uit andere steden. Ik zie 
nu hoeveel energie zulke activiteiten me 
opleveren. Je oogkleppen gaan er 
wagenwijd van open.”

Interview | Judith van Gaal
Foto | Bob Bronshoff

Serhat Colak is net begonnen aan de master Systems and Control aan de faculteit 
Werktuigbouwkunde. Studeren in de bieb? Te stil, te saai. Liever treft hij zijn vaste 
studiepartner Juan Camilo Pérez (links op de foto) aan hun ‘stamtafel’ in de kantine 
van het Studentensportcentrum, soms nog gevolgd door een uurtje sportiviteit.

De Turkse student kon kiezen: een master in Boston of in Eindhoven. Het werd de 
TU/e - niet alleen vanwege de uitmuntende reputatie van de opleiding, “mijn moeder 
had ook liever dat ik in Europa bleef”, zegt Colak met een grijns. Qua gemis was  
ze gelukkig al iets gewend; eerder dit jaar verbleef haar zoon voor zijn stage drie 
maanden in het Amerikaanse Pittsburgh. Fatsoenlijk contact houden bleek, 
vanwege het tijdsverschil, nog een hele opgave: “Op de tijden dat ik haar kon 
bellen, was ik meestal dronken”.
Het bevalt de masterstudent, sinds tweeënhalve maand in Eindhoven, prima hier. 
Alleen het contact met de Nederlanders vindt Colak nog lastig: “Studenten hier  
zijn net robots, ze trekken bij alles meteen hun agenda tevoorschijn. Spontaan wat 
gaan drinken is er bij de meesten niet bij. Vreemd hoor”. 
Spontaniteit en gezelligheid staan bij de Turkse student dan ook voorop - zelfs 
tijdens het studeren. “In de bibliotheek is het mij te stil; hier kunnen we tenminste 
gewoon overleggen en hebben we er een muziekje en wat te eten bij.” Op de balie 
verderop ligt een Turkse pizza op hem te wachten. Hoewel het met échte Turkse pizza 
volgens hem weinig te maken heeft, “maar het is prima te eten én goedkoop”. (MvdV) 

Erik Roebroek | “Je oogkleppen gaan er wagenwijd van open”


