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De grote Brabantse hogescholen en de 
twee Brabantse universiteiten gaan 
samenwerken om de economische groei 
te stimuleren. Saillant onderdeel uit hun 
plan: de TU/e wil samen met de Universi-
teit van Tilburg (UvT) een University 
College opzetten.

De ruzie tussen de TU/e en de Universi-
teit Maastricht (UM) over het Science 
College van de UM is nauwelijks weg-
geëbd, of de Eindhovense universiteit 
maakt bekend samen met de UvT een 
University College te willen beginnen. 
Het beoogde College, dat getooid zal 
worden met de naam Vincent van Gogh 
University College, gaat ‘een brede inter-
nationale en Engelstalige bacheloroplei-
ding in Liberal Arts & Sciences verzorgen 
in een uitdagende academische 
vormingscontext’. 
Dit staat te lezen in het Hoger Onder-
wijsdocument Brabant, dat diverse 
hogescholen samen met de TU/e en de 
UvT vorige week aanboden aan het 

provinciebestuur. Het moet één College 
worden met twee vestigingsplaatsen, 
die elk hun specifieke inkleuring 
hebben: science/engineering aan de 
TU/e en social sciences/humanities aan 
de UvT. De instellingen denken er vijftig 
miljoen euro voor nodig te hebben. 
CvB-lid mr. Jo van Ham beaamt dat het 
zeer nadrukkelijk de bedoeling is aan 
beide instellingen een eigen College te 
beginnen. “We kunnen over en weer van 
elkaars sterktes en expertises gebruik 
maken”, aldus Van Ham. “Zo zal in het 
onderwijsprogramma van het Eindhoven-
se College ook aandacht zijn voor sociale 
wetenschappen en psychologie.”
Bij de zoektocht naar een passende 
naam voor het gezamenlijke College is 
men volgens het plan uitgekomen bij 
een Brabander die internationaal model 
staat voor creativiteit: Vincent van Gogh. 

In het plan worden voor de TU/e verder 
nog diverse initiatieven genoemd op het 
gebied van automotive, zoals de start 

van de bacheloropleiding Automotive 
Systems Engineering (ASE). Deze 
opleiding zou deels verzorgd kunnen 
worden op de High Tech Automotive 
Campus (HTAC) in Helmond en deels op 
de campus in Eindhoven. ASE wordt ver-
geleken met de brede bachelor Lucht- en 
Ruimtevaart van de TU Delft. De TU/e en 
Fontys willen op het gebied van onder-
zoek de krachten bundelen om tot een 
gezamenlijke onderzoeksagenda te 
komen. Voor de uitvoering van alle 
plannen denken de instellingen 250 
miljoen euro nodig te hebben. (HK) 

The bigger Brabant 
colleges and the two 
Brabant universities will 
join forces in order to 

stimulate economic growth. Last week, 
they offered a united plan to the Board 
of the Provincial Executive of North-
Brabant. Remarkable content: TU/e 
and Tilburg University (UvT) want to set 
up a University College together.
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Het Vincent van Gogh University 
College. Laat het gerust even op u 
inwerken, ik moest er ook aan 
wennen. Wat ga je hier in godsnaam 
studeren? Kunstgeschiedenis, of iets 
dat samenhangt met psychische 
stoornissen? Of wellicht iets 
agrarisch, met betrekking tot het 
telen van zonnebloemen en 
aardappelen? Helemaal fout! Binnen 
dit College gaan Eindhoven en 
Tilburg hun creatieve, didactische 
krachten bundelen. Van Gogh als 
oermodel van de Brabantse 
creativiteit. Toegegeven, ik was er 
ook niet een-twee-drie opgekomen. 

Eigenlijk op mijn sloffen doorliep  
ik midden jaren negentig de  
journalistiekopleiding. Amper  
stress of haast, een zesje of zeven  
als streven, een reservejaar stufi als 
vangnet en buitenschools alle ruimte 
voor bijbaan en ontspanning. De druk 
op de student van nu is aanzienlijk 
groter. ‘Betrokken, ‘bezield’ en 
‘bedrijvig’ lijken misschien troef in het 
studentenbestaan, maar bij velen 
voeren ‘beschadigd’, ‘beslommerd’ en 
‘beschaamd’ de stiekeme boventoon. 
Over de stille pijn van studenten:  
de middenpagina’s in deze Cursor.

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

Technische universiteiten  
waren vóór cao-akkoord
12 november - De drie TU’s zijn 
voorstanders van het conceptakkoord 
dat de onderhandelaars van de 
vakbonden en de VSNU na de zomer 
hadden bereikt. Binnen de VSNU 
vormen ze echter een minderheid.  
De 3TU kon daarom niet voorkomen  
dat de VSNU de overeenkomst in 
oktober van tafel veegde. Dat zegt 
Martin van Gessel, cao-onderhandelaar 
voor CNV Publieke Zaak. Betrouwbare 
bronnen binnen de universiteits-
besturen bevestigen zijn lezing. 

Van Gessel is ‘verbijsterd’ over het 
verwerpen van het conceptakkoord  
door de VSNU. “Dit is uniek. Het is  
nog nooit eerder voorgekomen dat een 
overeenkomst tussen onderhandelaars 
van de bonden en de VSNU niet wordt 
nagekomen. Beide kampen hebben  
de verplichting om na een onderhande-
lingsakkoord de eigen achterban over 
de streep te halen.”
Volgens Marieke van de Berg, onder-
handelaar namens AbvaKabo FNV,  
is het nog niet te laat. Samen met de 
andere bonden roept ze de VSNU in  
een open brief op om het akkoord op 
korte termijn alsnog te ondertekenen. 
“Voor komend jaar hebben de 
gezamenlijke FNV-bonden een looneis 
van twee procent gesteld. Dus als de 
universiteiten slim zijn, pakken ze  
onze uitgestoken hand.”

Felle studentenprotesten  
in Londen  
11 november - Vijftigduizend studenten 
en docenten hebben vorige week 
woensdag in Londen geprotesteerd 
tegen de regeringsplannen om de 
collegegelden te verhogen. Bij het 
hoofdkwartier van de Conservatieve 
Partij liep het uit de hand.
Zo’n tweehonderd demonstranten 
gingen het gebouw binnen, klommen  
op het dak en gooiden er ramen in, 
schrijft de Britse krant The Guardian. 
The National Union of Students, de 
Britse studentenvakbond, heeft het 
geweld veroordeeld.  
Eerder op de dag had Liberaal-
Democraat en vicepremier Nick Clegg 
zijn plannen verdedigd in het Lagerhuis. 
Als het aan het de Britse regering ligt, 
wordt het collegegeld vanaf 2012 

verdubbeld en in sommige gevallen 
verdrievoudigd, naar bedragen tussen 
de zeven- en tienduizend euro.  
Daarnaast wil de Britse regering veertig 
procent bezuinigen op het onderwijs-
budget van de Britse universiteiten. 

Hoog water
16 november - Hoog, dat water in de 
Dommel. Maar je krijgt er nog geen 
natte voeten van 
wanneer je van de 
campus loopt. Dat  
is wel eens anders 
geweest; in 1995  
kon je de brug niet 
bereiken zonder door 
het Dommelwater  
te moeten waden.  
En in juli 2007 hield  
je zelfs op het Limbo-

pad je sokken niet droog. Nu, november 
2010, is er van wateroverlast op de TU/e 
geen sprake. De riolering is in orde (net 
op tijd gerenoveerd), er zijn geen kelders 
of tunnels ondergelopen en dat er een 
stuk of drie platte daken lekkage hadden, 
is niets nieuws, dat gebeurt na iedere 
stortbui. De hoeveelheid water levert 
daarentegen wel een prachtige plaat op, 
gemaakt door Bart van Overbeeke.

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?

TU/e en UvT vragen vijftig miljoen 
voor gezamenlijk University College

[E]

Team Sommerdijk slaat dubbelslag
TU/e-onderzoekers onder leiding van dr. 
Nico Sommerdijk (Scheikundige Techno-
logie) staan met twee artikelen in de 
decembereditie van het gerenommeerde 
vakblad Nature Materials. De twee 
artikelen -over botgroei en aderverkal-
king- zijn inmiddels verschenen op de 
website van Nature Materials, dat 
komende maand ook een editorial wijdt 
aan de Eindhovense resultaten.

Nadat het artikel over botgroei (beschre-
ven in de Cursor van vorige week) al eer-
der online was gepubliceerd, verscheen 
afgelopen weekend een tweede artikel 
van Sommerdijks team. Hierin beschrij-
ven ze hoe ze op nanoschaal aderverkal-
king in beeld hebben gebracht. Dit 
proces van calcificatie (de vorming van 
calciumfosfaat) blijkt vrijwel hetzelfde te 
verlopen als de groei van botten of 
tanden. Bij aderverkalking treedt 
verharding en vernauwing van slagaders 

op, met ernstige gevolgen voor de 
gezondheid.
De waarnemingen bevestigen een 
vijfenveertig jaar oud idee van Aaron S. 
Posner, dat lang niet serieus is 
genomen. Het blijkt dat calcium- en 
fosfaationen, opgelost in bloed, niet 
direct neerslaan als kristallijn materiaal. 
Ze doorlopen eerst een tussenfase 
waarin ze clusters vormen die uitgroeien 
tot amorfe nanodeeltjes van zo’n vijftig 
nanometer groot. Pas daarna treedt 
kristallisatie op en daarmee verharding. 
De onderzoekers hopen dat dit inzicht 
gebruikt wordt om nieuwe behandelings-
methoden voor aderverkalking te 
ontwikkelen.
Volgens Nature Materials is het 
zeldzaam dat er twee publicaties van 
een onderzoeker in dezelfde editie van 
het blad staan. “Dat komt misschien één 
keer per jaar voor”, aldus Alison 
Stoddart van de redactie. “Slechts vijf 

tot tien procent van de aangeboden 
artikelen komt door de selectie. Dus als 
er twee ineens in staan, is dat wel 
zeldzaam.” Bovendien plaatst het blad 
een zogeheten ‘editorial’ van twee 
bladzijden, waarin een externe deskun-
dige zijn licht laat schijnen over de 
onderzoeksresultaten van Sommerdijk. 
(IJ/TJ)

The December issue of 
the renowned scientific 
journal Nature Materials 
contains two publications 

of TU/e researchers and their supervisor 
dr. Nico Sommerdijk (Chemical 
Engineering). By now, both articles -on 
bone growth and arteriosclerosis- have 
also been published on the Nature 
Materials website, which will devote an 
editorial to the Eindhoven results next 
month.

[E]



Nieuws | 3 

Ach en Wee

Universities of technology were  
in favor of cao agreement
November 12 – The three TU’s were 
advocates of the concept agreement 
that was reached by union and VSNU 
negotiators last summer. Within VSNU 
however, they are a minority, which is 
why 3TU couldn’t prevent VSNU from 
discarding the agreement last October, 
says Martin van Gessel, cao negotiator 
for CNV Publieke Zaak.

Violent student protests in London
November 11 – Last Wednesday,  
fifty thousand students and lecturers 
protested against government  
plans to increase tuition fees. At the 
Conservative Party’s headquarters, 
things got out of hand. Some two 
hundred protesters entered the 

building, climbed onto the roof and 
smashed windows, according to  
British newspaper The Guardian.

High water
November 16 – The water in Dommel 
river sure is high. Fortunately, walking 
around on campus can still be done 
without your feet getting soaked.  
It wasn’t always that way: in 1995,  
the bridge could only be reached by 
wading through Dommel water. And in 
2007, your socks weren’t even safe on 
Limbopad. Right now, November 2010, 
TU/e is not suffering from flooding at 
all. The sewage system is doing fine  
(it was renovated just in time), there’s 
been no flooding of basements or 
tunnels, and the fact that some three 
flat roofs were leaking didn’t come as  
a surprise as it happens after every 
downpour. The enormous amount of 
water does offer gorgeous scenery, 
captured by Bart van Overbeeke (photo 
left).

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

online after the previous Cursor  
magazine was published? 

[E]

‘Onderneem vanuit het hart’
Het starten van een eigen bedrijf vraagt 
nadrukkelijke extra inspanning, hield 
Humberto Tan zijn gehoor voor op de 
congresdag ‘Get Started’. Maar bovenal 
moet je beslissingen nemen vanuit je 
hart, aldus de radio- en tv-presentator, 
tevens eigenaar van een kledinglijn. 
Televisiecollega en advocaat Prem 
Radhakishun gaf een praktische tip: 
“Verdien je geld voor je het uitgeeft”. 

Tweehonderdvijftig studenten en 
honderd ondernemers kwamen op dins-
dag 16 november naar het Philips Sta-
dion om tips te krijgen voor het starten 
van een eigen bedrijf. ‘Get started’ 
maakt deel uit van de Brainport Entre-
preneurship Week en is georganiseerd 
door studievereniging Industria en het 
Brabant Center of Entrepreneurship. 
Jeroen den Hollander, student Techni-
sche Bedrijfskunde, is gekomen met een 
persoonlijke vraag:  “Ik zit in een spa-
gaat: hoe kun je met een blanco ziel, 
oftewel zonder ervaring, goed over-
komen bij een toekomstige klant?”. 
Meerdere ondernemers geven hem 
antwoord. Zijn eindconclusie na alle 

gesprekken heeft vier letters: ‘doen!’.  
De meeste deelnemers dragen gestre-
ken overhemden en hun haren zijn pas 
geknipt. Radhakishun, ‘opzettelijk 
onaangepast gekleed’, vertelt vooral 
over het ondernemersklimaat in 
Nederland. “In de jaren tachtig was 
‘ondernemer’ een vies woord. Medio 
jaren negentig is dat omgeslagen. Het is 
goed dat het BCE studenten helpt kennis 
te koppelen aan geld verdienen.” (NS)

On Tuesday, November 
16, two hundred and 
fifty students and one 
hundred entrepreneurs 
found their way to Philips 

Stadium for advice on starting a 
business. The ‘Get started’ congress is 
part of Brainport Entrepreneurship Week 
and was organized by study association 
Industria and the Brabant Center of 
Entrepreneurship.

[E]

Nierkweek opstap naar betere dialyse
TU/e-onderzoekster dr. Patricia Dankers 
heeft met collega’s van het UMC 
Groningen een laag functionerende 
niercellen gemaakt. De cellen werden 
gekweekt op een aan de TU/e ontwik-
keld bioactief synthetisch membraan. 
Het onderzoek moet leiden tot een biolo-
gische kunstnier geschikt voor dialyse. 

Nieren zijn van levensbelang: ze filteren 
onder meer de giftige afvalstoffen van 
de stofwisseling in ons lichaam uit het 
bloed. Maar bij veel mensen functione-
ren de nieren niet of nauwelijks: alleen 
in Nederland al zijn ruim zesduizend 
mensen aangewezen op kunstmatige 
bloedzuivering, nierdialyse. 
De techniek daarvan is helaas nog niet 
optimaal: de zuiverende werking ervan 
is slechts vijftien tot twintig procent van 
de capaciteit van gezonde nieren. 
Met gekweekte, lichaamseigen 
niercellen hoopt men de nierfunctie in 

de toekomst te kunnen herstellen.
Het succes van het onderzoek van 
Dankers (verbonden aan de TU/e-facul-
teit Biomedische Technologie en het 
Instituut voor Complexe Moleculaire 
Systemen) hangt samen met twee ken-
merken van het synthetische membraan 
waarop ze de cellen kweekte. De struc-
tuur lijkt door een combinatie van nano- 
en microvezels op een menselijk nier-
membraan en bovendien was het mem-
braan voorzien van speciale biomolecu-
len, waardoor de cellen ook na langere 
tijd functioneel bleven. Deze biomolecu-
len werden met een soort moleculair 
klittenband (ook een vinding van de 
TU/e) aan het membraan gehecht.
De volgende stap is een biologische 
kunstnier voor een betere dialyse: 
niercellen weten immers precies welke 
stoffen uit het bloed gefilterd dienen te 
worden. Ook hoopt Dankers dat zo’n 
nier dezelfde hormonen gaat aanmaken 

als een normale nier. Hoe lang dit nog 
gaat duren, kan de onderzoekster niet 
zeggen. “Dat is lastig te voorspellen en 
we willen geen verkeerde verwachtingen 
creëren.” (IJ/TJ)

TU/e researcher Patricia 
Dankers and her collea-
gues at UMC Groningen 
created a layer of 

functioning kidney cells. The cells 
were grown on a bioactive synthetic 
membrane developed at TU/e. Research 
should eventually lead to a biological 
artificial kidney that can be used for 
dialysis. 

[E]

Prem Radhakishun. Foto | Bart van Overbeeke 

Afspraakje bèta met 
vrouwen blijft lastig
Haal meer vrouwelijke studenten naar 
de TU/e. Dat is hard nodig - voor meer 
diversiteit, een hoger rendement, een 
betere balans en het bestrijden van het 
tekort aan kenniswerkers. Vraag is 
alleen: hóe? Deelnemers aan een 
discussie in het Onderwijscafé hadden 
gisteren, woensdag 17 november, geen 
pasklare oplossingen.

Ruim dertig mensen kwamen woensdag 
naar het Gaslab om te praten over het 
thema ‘Waar blijven de vrouwen?’. 
Onder hen de vier sprekers: dr. Karen Ali 
(hoofd Onderwijs en Studenten Service 
Centrum), drs. Brigitte Rijshouwer (direc-
teur Communicatie Expertise Centrum), 
prof.dr.ir. Maarten Steinbuch (hoog-
leraar Werktuigbouwkunde) en dr.ir. 
Irene Vanderfeesten (universitair docent 
bij Industrial Engineering & Innovation 
Sciences en bestuurslid van het Eindho-
vense vrouwennetwerk WISE).
Hun korte inleidingen -het moest vooral 
een discussie worden- waren weinig ver-
rassend. De feiten zijn immers al langer 
bekend. Meiden met een bètastudie 
plannen beter, zijn ongelooflijk gemoti-
veerd en hun rendement ligt gemiddeld 
hoger dan dat van jongens. Hun inbreng 
zorgt voor meer balans en diversiteit en 
heeft een aantoonbaar positief effect. 
Niet alleen in de universitaire wereld, 
maar ook het bedrijfsleven. 
“Het is een genot om een tentamen van 
een meisje na te kijken. Grote, nette 
letters. Heel wat aangenamer dan dat 
gekriebel van jongens”, vertelde Stein-
buch met enige ironie. Hij benadrukte 
dat stereotiepe karikaturen soms nodig 
zijn om het doel te bereiken: meer 
meiden naar een bètaopleiding lokken. 
“In het eerste jaar Werktuigbouwkunde 
zitten nu tien meiden.”
Een vergelijking met het buitenland leert 
dat Nederland het slecht doet met het 

percentage vrouwelijk ingenieurs. “Alles 
draait om beeldvorming. Het imago van 
techniek is niet aantrekkelijk voor meis-
jes”, aldus Rijshouwer. Alleen een cul-
tuuromslag, te beginnen op de basis-
school, kan helpen om de bètarichting 
populairder te maken. Bewustwording, 
ook bij mannen, is een ander pad naar 
meer evenwicht tussen de seksen. En 
zichtbare rolmodellen kunnen ook bij-
dragen aan een imagoverbetering. Eén 
van hen, UD Vanderfeesten: “Ik begon 
aan de informaticaopleiding met 
honderdveertig studenten, van wie twee 
meiden. Dat was even schrikken. Maar 
je moet vrouwen hierom niet apart 
behandelen.”

Aan de hand van vier stellingen volgde 
daarna een discussie. Maar de eerste 
slokte al bijna alle tijd op: ‘Meer vrouwen 
opleiden is niet rendabel, want ze kiezen 
toch niet voor een carrière’. Het maakte 
de tongen los over moederschap, vader-
schap, parttime en fulltime werken, 
topfuncties bij bedrijven, de mythe van 
het glazen plafond voor vrouwen en de 
masculiene maatschappij. Maar net 
zoals bij de stelling over positieve 
discriminatie voor vrouwen, leverde het 
geen pasklare oplossingen op. Iedereen 
was het roerend eens dat meiden en 
bèta heel goed samengaan - maar hoe je 
een afspraakje regelt tussen de twee, 
blijft een lastige vraag. (FvO)

TU/e needs to bring 
in more women. The 
university needs them for 

the sake of diversity, a higher success 
rate, a better balance, and for the fight 
against the knowledge worker shortage. 
Question is: how? During yesterday’s 
(Wednesday, November 17) discussion 
at the Onderwijscafé, participants did 
not have the answer either.

[E]
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En ik vind

Bestaat bèta-politiek?

De verkiezingen van de universiteitsraad (30 november) staan weer voor  
de deur; een van de weinige politieke aangelegenheden binnen de TU/e.  
Dit is het moment om het over de politiek te hebben. Wist u bijvoorbeeld  
dat slechts tien van de honderdvijftig Kamerleden van de afgelopen  
regeerperiode (Tweede Kamer 2009) een bètastudie hebben genoten  
(bron: intermediair.nl) en dat geen enkele minister of staatssecretaris in  
het huidige kabinet een bètastudie heeft afgerond (bron: rijksoverheid.nl)?
De grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd verdienen een overwogen 
standpunt en wij bèta’s zijn de analisten bij uitstek om tot de best mogelijke 
onderbouwing te komen. Academische vorming is de plaats pur sang waar 
levendig debat tot stand komt met als neusje van de TU/e-zalm: Studium 
Generale. Maar waar waren de politieke jongerenorganisaties tijdens de 
introductieweek? En waar blijven politieke jongerenorganisaties überhaupt  
aan de TU/e? Met de naderende verkiezingen voor de universiteitsraad  
vragen wij als politiek betrokken jongeren ons af: hoe staan bèta’s tegenover 
politieke vorming?

Namens de (Jonge) democraten Eindhoven, 
Jeroen Slobbe, student Technische Informatica

Jeroen Slobbe, Computer Science & Engineering student and 
member of Eindhoven’s Young Democrats, wants to call atten-
tion to political education at university in light of TU/e’s Univer-
sity Council election November 30. According to Slobbe, science 

students make for perfect analysts of today’s pressing social issues. Unfortu-
nately, he notices the absence of political youth organizations at TU/e, which 
made him wonder how science students feel about their political education.

[E]

TU/e ook met zorgrobot in RoboCup
Na de Turtles van Tech United en de 
TUlip van Team Eindroid betreedt de 
TU/e vanaf komend jaar met een derde 
type robot het strijdperk van RoboCup. 
De nieuwe aanwinst is geen voetballer, 
maar een zorgrobot en hij heet AMIGO. 
Dat staat voor Autonomous Mate for 
IntelliGent Operations. 

De nieuwe AMIGO is een soort kruising 
tussen de kleine, wendbare Turtles en 
de meer menselijke TUlip. Hij is ander-
halve meter hoog en heeft twee armen, 
maar beweegt zich voort op een platform 
met wieltjes, geïnspireerd op de Turtles.
Volgens dr.ir. Heico Sandee, als project-
leider bij AMIGO betrokken, past de 
nieuwe robot perfect in het zorggerichte 
roboticaonderzoek van de faculteit 
Werktuigbouwkunde. “Het is een echte 
servicerobot. Hij heeft armen waarmee 
hij veel menselijke taken kan uitvoeren, 
zoals iets uit de keuken halen. Robots 
als AMIGO moeten ouderen in staat 
stellen om langer zelfstandig te blijven 
wonen.” 

Om zich goed te oriënteren in een huise-
lijke omgeving heeft AMIGO stereovisie 
en een aanvullend lasersysteem dat 
voortdurend de afstand tot voorwerpen 
in zijn omgeving registreert. De ambitie 
is dat de robot vanaf 2011 meedraait in 
RoboCup@Home, een balloze RoboCup-
competitie die parallel loopt aan de 
Midsize en Humanoid Leagues waarin 
de TU/e al enige tijd uitkomt. AMIGO 
moet in deze competitie proberen 
huishoudelijke klusjes beter uit te 
voeren dan zijn concurrenten.
Gistermiddag, woensdag 17 november, 
werd AMIGO in het RoboCup-stadion van 
Tech United voor het eerst aan belang-
stellenden getoond. (TJ)

Tweeklassenmaatschappij door University College?

In de discussie rond een op te richten ‘University College’ aan de TU/e 
(Cursor 7, p.2) zijn mijns inziens enkele aspecten onderbelicht of onduidelijk: 

1. Instroom: Het lijkt me twijfelachtig of een University College inderdaad grote 
nieuwe groepen studenten gaat trekken die anders niet voor de TU/e hadden 
gekozen. Waarschijnlijk gaat dit College uit dezelfde vijver vissen waaruit ook 
onze traditionele opleidingen hun instroom moeten zien te halen en gaan we 
dus een ‘zero sum game’ ten laste van deze opleidingen spelen. Als het gaat 
om plannen elders, zoals het Science College aan de Universiteit Maastricht, 
lijkt ook het CvB deze zorgen te delen. 

2. Financiering: Ik heb het hier niet over de kennelijk ontbrekende 600 à 700 
miljoen euro om de plannen inclusief on-campus huisvesting te realiseren, 
maar over de beoogde bekostiging van de opleiding aan het University College 
zelf. Volgens de Maastrichtse universiteitskrant Observant (11 nov. 2010) 
vragen de University Colleges in Amsterdam, Utrecht en Leiden naast het 
collegegeld een zogenoemd ‘additional tuition fee’. “Dat die (volgens wettelijke 
regelgeving, G.P.) vrijwillig is, valt niet op te maken uit de informatie op de 
betreffende websites.” Genoemd worden jaarlijkse bedragen van 1.900 euro 
(Amsterdam) of 950 euro (Utrecht) (Observant, 4 nov. 2010). Soortgelijke 
plannen in Maastricht (950 euro) zijn nu na protesten door studenten voorlopig 
in de ijskast gezet. Bij de genoemde redenen voor de extra bijdrage hoorde 
trouwens ook het bijzonder intensieve programma van het University College.

Hoe plant de TU/e de bekostiging van haar University College? 
Ik zie het gevaar dat wij willens en wetens een soort ‘tweeklassenmaatschappij’ 
op de campus aan het oprichten zijn - aan de ene kant het University College, 
met zijn duurdere -voor on-campus huisvesting en intensieve programma’s 
betalende- studenten, en aan de andere kant de rest. Duidelijk is dat dit niet 
door iedereen als probleem gezien wordt. Ik citeer de Maastrichtse decaan en 
kartrekker van het Science College aldaar, Louis Boon: “Je kunt er gif op 
innemen dat de financiering van het hoger onderwijs steeds meer privaat 
wordt” (Observant, 4 nov. 2010). Accepteren wij dit? Wordt de kwaliteit van de 
opleidingen die we bieden straks afhankelijk van wat een student privaat 
betalen kan?
Hoe wordt er aan de TU/e gedacht over deze vragen?

Dr. Georg Prokert, faculteit Wiskunde & Informatica

Dr. Georg Prokert of the Department of Mathematics & Computer 
Science comments on the founding of a University College at 
TU/e. He doubts whether such a College will indeed attract a 
large number of new students, wonders how university plans 

on financing the College and fears ‘some sort of two-class society’ on campus: 
“Will the quality of our curricula come to depend on the amount of money 
students are able to pay for them?”.

[E]

TU/e developed a new 
robot, AMIGO, which 
will be participating in 
the RoboCup@Home 

competition. Yesterday, care robot 
AMIGO was shown to the public for the 
first time.

[E]

Studenten werken in minor 
aan energie en duurzaamheid
In het kader van de nieuwe minor van 
InnoEnergy -één van de drie Knowlegde 
Innovation Centers opgezet door het 
European Institute of Technology- 
werken TU/e-studenten tien weken lang 
in groepjes van twee of drie aan een 
vraagstuk over energie en duurzaam-
heid. Ze denken na over ‘Compact heat 
Storage’, ‘Polygeneration in an emer-
gency energy container’ en ‘Energy from 
algues’. De minor vindt voor de eerste 
keer plaats en is verdeeld in een onder-
zoeksgedeelte en een marktgedeelte. 
Het onderzoeksgedeelte werd vrijdag 12 
november afgesloten met presentaties.

De minor is vooral belangrijk om zicht te 
krijgen op de behoeften van studenten 
als het gaat om marktgericht onderwijs. 
Lex Lemmens, uitvoerend directeur Eind-
hoven Energy Institute (EEI) en nauw 
betrokken bij InnoEnergy, geeft aan: 
“We gaan in de toekomst ook onderne-
ming gerichte masteropleidingen en 
PhD-posities aanbieden. Dan moet je 
goed weten wat er leeft onder studenten 
en waar ze behoefte aan hebben. Met 

deze minor krijgen we daar zicht op.” 
Bram Wolf is student Technische Natuur-
kunde en één van de deelnemers aan de 
minor. Hij vindt vooral de invalshoek van 
de minor interessant. “Het is nuttig om 
na te denken over vragen als: ‘hoe breng 
je het naar de markt?’. De minor gaat 
heel veel over de koppeling tussen tech-
niek en de behoefte vanuit de markt.” 
Wolf werkte samen met Maarten 
Wouters, student Technische Natuur-
kunde, en Jelco Loenen, student Werk-
tuigbouwkunde, aan een idee voor lange-
termijn warmteopslag. “We hebben bij 
een woonhuis onderzocht hoe in de 
zomer warmte kan worden opgevangen 
om die vervolgens in de winter te gebrui-
ken. In tien weken kun je natuurlijk niet 
overal heel diep op ingaan, maar we 
hebben een goed beeld van de mogelijk-
heden.” 

InnoEnergy is de naam van het Know-
legde Innovation Center (KIC) dat zich 
bezighoudt met energie. De TU/e is 
samen met de KU Leuven één van de zes 
co-locaties van KIC. Prof.dr.ir. Jan Blom, 

emeritus hoogleraar elektrische 
energiesystemen, heeft de leiding over 
deze co-locatie Benelux. Naast een KIC 
voor energie zijn er ook KIC’s voor ict en 
klimaat. Doel van deze centra is kennis-
instituten en industrie nauwer met 
elkaar te laten samenwerken om zo 
sneller komen tot innovaties. (HB)

In light of the new minor 
of InnoEnergy -one of 
three Knowledge Inno-
vation Centers started by 

the European Institute of Techno-
logy- TU/e students will be working on 
an energy and sustainability problem 
in groups of two of three, for ten weeks. 
They’ll be tackling ‘Compact Heat Stor-
age’, ‘Polygeneration in an emergency 
energy container’ and ‘Energy from 
algues’. It’s the minor’s first year 
running, and it is made up of one part 
research, one part marketing. On Friday, 
November 12, the research part was 
rounded off by presentations.

[E]

Commissie positief over onderzoek 
Biomedische Technologie
Het onderzoek van de faculteit Bio-
medische Technologie (BMT) is ‘zeer 
goed’. Dat valt te lezen in het rapport 
van de visitatiecommissie dat deze 
maand openbaar is geworden. De 
publicaties zijn van hoge kwaliteit en de 
samenwerking tussen de onderzoeks-
groepen is prima georganiseerd. De 
onderzoeksgroepen scoren gemiddeld 
4,5 punten uit 5. 

De commissie van QANU (Quality Assu-
rance Netherlands Universities) die de 
visitatie uitvoerde, is ook tevreden over 
het aantal Veni-, Vidi- en Vicibeurzen dat 
de onderzoekers van BMT vergaarden. 
De goede samenwerking tussen de 
onderzoeksgroepen komt tot uitdrukking 
in de intensieve en informele manier 
waarop laboratoriumfaciliteiten worden 
gedeeld, zo stelt de commissie. 

Decaan prof.dr. Peter Hilbers van BMT 
zegt blij te zijn met de uitkomst van de 
visitatie. “Vooral de nadruk op de goede 
samenwerking doet ons goed. Het is ons 
beleid om die te bevorderen. Dat past 
ook bij een multidisciplinaire faculteit.”
De citatiescore van de artikelen die door 
BMT worden gepubliceerd, ligt zeventig 
procent boven het gemiddelde, zo staat 
in het rapport te lezen. Bij ‘eigen’ publi-
caties, zonder inbreng van externe part-
ners, scoort BMT zelfs nog een stuk 
hoger. Hilbers: “Daarbij behalen we zelfs 
een score van 2,7. Dat is echt heel hoog.”
Toch heeft de commissie ook kritiekpun-
ten. Enkele onderzoeksgroepen zouden 
nog beter kunnen presteren en de facult-
eit als geheel heeft last van de afwezig-
heid van biologische en medische facult-
eiten aan de TU/e. Om dat te compense-
ren, steekt de faculteit veel energie in de 

samenwerking met diverse academische 
ziekenhuizen, zegt de decaan. “We 
werken al veel samen met Maastricht, 
Nijmegen en Utrecht, maar in principe 
met alle academische medische centra. 
En daar hebben ze natuurlijk ook 
voldoende expertise op het gebied van 
humane biologie.” (TJ)

Research at the Depart-
ment of Biomedical 
Engineering (BMT) is 
‘very good’, according to 

an audit report that was published this 
month. Publications are of high quality 
and collaboration between research 
groups is very well-organized. 
On average, research groups scored 4.5 
points out of 5.

[E]

Foto | Bart van Overbeeke 
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ALGEMEEN

STU | International Experience Fair  
23 november
Heb je plannen om gedurende je studie 
tijdelijk naar het buitenland te gaan om 
te studeren of om stage te lopen? Kom 
op dinsdagmiddag 23 november naar  
de International Experience Fair in de 
Lounge en filmzaal van de Zwarte Doos! 
STU/International Relations Office 
organiseert dan in samenwerking met 
alle TU/e faculteiten en de NUFFIC  
een informatiemarkt en lezingen over 
studie en stage in het buitenland.
Programma:
14:00 – 14:30 | Nuffic presentatie  
over studie en stage in het buitenland  
en beurzen
14:45 – 14:30 | STU International 
Relations Office presentatie over 
beurzen TU/e en andere praktische 
zaken die komen kijken bij het regelen 
van een internationale studie- of 
stageperiode
15:00 – 15:45 | Lezing over Intercultural 
Communication door Vincent Merk  
van het Center for Language and 
Intercultural Communication
16:00 -16:45 | Paneldiscussie met 
studenten die recent in het buitenland 
zijn geweest voor studie/stage.
De studenten die in het panel zitten zijn 
voor studie of stage in de VS, Australië, 
Canada en Turkije geweest en kunnen 
antwoorden geven op (bijna) alle vragen 
die je hebt over het regelen en doen  
van een international experience!
Informatiemarkt  in de Lounge van de 
Zwarte Doos van 14:00 tot 17:00 uur
Voor meer informatie: www.tue.nl/
goingabroad of io@tue.nl

Albron | Weekmenu Auditorium 
Maandag | macaroni bolognese; 
schnitzel, aardappelblokjes, gemengde 
rauwkost; runderbiefstuk met peper-
roomsaus, amazing fries, luxe rauwkost.
Dinsdag | Spareribs, 2 sauzen, friet; 
kuikenbout, tuinkruiden puree, 
sperziebonen; wildrollade gevuld met 
noten en bosvruchten, pommes rösti, 
tuinbonen de luxe.
Woensdag | lamschotel met doperwten-
rijst; lekkerbek met kruidensaus, 
gebakken krieltjes, broccoli; gepaneerde 
heek i amoricain, halve kriel in de schil, 
spinazie a la crème.
Donderdag | pita gyros, Griekse salade; 
daning rendang, pandanrijst, sambal 
goreng boncis; varkensoester met 
gebakken uien ringen en spekjes, 
pommes croquettes, gemengde groene 
groente.
Vrijdag | geen avondopenstelling.

Stichting Fonds Studentenvoorzieningen 
Eindhoven | Gehonoreerde aanvragen
Het Fonds heeft onlangs aanvragen 
gehonoreerd van: de Stichting Certamen 
de Tuna met een gift van 750 euro voor 
de organisatie van de Noche de Tunas 
2010; ESVV Phusphaira met een gift  
van 250 euro voor een lustrumactiviteit; 
studievereniging Jan Pieter Minckelers 
met een gift van 300 euro voor de 
organisatie van het symposium Get 
SMART; ESWZV Nayade met een gift  
van 378 euro voor de organisatie van 
een studentenzwemkampioenschap; 
ESMG Quadrivium krijgt 500 euro voor 
de organisatie van het Vertigoconcert; 
de Vereniging .PF met een garantstelling 
van maximaal 700 euro op tegenvallende 
advertentie-inkomsten bij de uitgave 
van een studentenhandboek; het 
Dispuut Latent Talent met een gift van 
300 euro voor de organisatie van het 
Diescabaret; de Eindhovense Studenten 
Sport Federatie met een bijdrage van 
300 euro voor de organisatie van de  

Van Lint Studentensportweek 2010.

Meer informatie op www.tue.nl/sfse/. 
Voor het indienen van een verzoek  
om financiële steun of info kan men 
terecht bij de adviseur van het  
Bestuur SFSE, Mw. Elly van den 
Broek-Dingen, Studentensportcentrum, 
O.L. Vrouwestraat 1, 5612  AW Eindhoven  
(tel. (247 41 82), e-mail: p.v.d.broek.
dingen@tue.nl 

TEACH: teaching support of TU/e Staff | 
Workshop Skills Lab: ‘Using technology 
in teaching’
The workshop ‘Using technology in 
teaching’ will be offered on 11 January 
2011 from 13.30 – 17.00 hours. In this 
workshop participants will get started  
in a practical manner with using  
several IT applications in teaching.
This workshop discusses a number  
of good practices in the area of using  
IT recourses during the lessons.  
The advantages and disadvantages of 
various IT applications are discussed. 
Each teacher presents a plan to the 
other teachers of how he/she will 
implement the IT application of  
his/her choice. 
Participation by teaching staff of the 
TU/e is free of charge. This course is  
also part of the BKO training program.
More information can be obtained from 
Janneke van der Loo (phone 3117; email  
j.m.v.d.loo@tue.nl ). You can register  
for the course by Internet at Studyweb.
tue.nl before 9 December 2010.

Industrial Design | Participants wanted 
for research project
For a scientific research on hospital 
rooms (taking place in Department of 
Industrial Design) we are looking for 
participants who are between the age  
of 20 and 65 and who have stayed in 
hospital as a patient at least one night 
within the last 5 years.
Despite the precondition of having 
stayed in hospital, no questions will be 
asked about the reason of hospital stay. 
During the study, participants will be 
presented new concepts, and their 
reflections will be gathered through 
questionnaires and interviews.  
The whole session will last about 45 
minutes. Preferably, the study will take 
place in Main Building, Room 2.44. 
However, if it is not convenient for 
participant we can also do it somewhere 
at his/her convenience. 
If you think you are an eligible 
participant and want to help us in our 
research, please contact us via:  
d.ozcelik@tue.nl or 040 247 5228.

SAI Design Café | ‘Design challenges  
in robotics’
The seventh SAI Design Café for PDEng 
trainees, their supervisors and other 
interested parties will be on Monday  
6 December 2010. The aim of the SAI 
Design Café is to facilitate the (informal) 
exchange of knowledge about design 
and thus inspire (potential) designers 
and anyone who wants to find out more 
about design. 
Subject this time is ‘Design challenges 
in robotics’. Speaker for this SAI Design 
Café is dr.ir. René van de Molengraft. 
In 2005, the speaker founded Tech 
United, the TU/e Robocup team. In the 
Robocup competition, five against five 
robots play soccer fully autonomously. 
Many challenges in design, both in 
hardware and software, have been and 
are still crucial for the success of Tech 
United. The Robocup activity at TU/e  
has led to several new robotics projects, 
among which the RoboEarth project, 
which targets at a World-Wide Web for 

and by robots.
In his talk, the speaker will address the 
design challenges in robotics, illustrat-
ing them by examples from the Robocup 
and RoboEarth use cases.
Schedule
15.30 – 16.00 hrs. | coffee/tea in 
‘Sinterklaas’ atmosphere
16.00 – 17.30 hrs. | lecture
Location: Filmzaal, Zwarte Doos, TU/e
More information and registration
Please visit www.3tu.nl/sai for more 
information about Stan Ackermans 
Institute and the Design Café.
I you want to register for the seventh  
SAI Design Café, please send an e-mail 
to mr.drs. Ben Donders, b.c.donders@
tue.nl and Maud Heesterbeek, 
m.m.w.heesterbeek@tue.nl.

MENSEN

Bureau Promoties en Plechtigheden | 
Promoties
Ir. Y. Yu verdedigt op maandag 22 
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 ‘Design Methods 
for 60GHz Beamformers in CMOS’. Yu 
promoveert aan de faculteit Electrical 
Engineering. De promotoren zijn prof.
dr.ir. P.G.M. Baltus en prof.dr.ir. A.H.M. 
van Roermund.

F.L. Bloom MSc verdedigt op maandag 
22 november zijn proefschrift en 
stellingen tegen de bedenkingen van 
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘Exploring 
Organic Magnetoresistance An 
investigation of microscopic and device 
properties’. Bloom promoveert aan de 
faculteit Technische Natuurkunde.  
De promotoren zijn prof.dr. B. Koopmans 
en prof.dr.ir. H.J.M. Swagten.

Promotie A. Becciu MSc verdedigt op  
24 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 ‘Feature based 
estimation of myocardial motion from 
tagged MR images’. Becciu promoveert 
aan de faculteit Biomedische Technolo-
gie. De promotor is prof.dr.ir. B.M. ter 
Haar Romeny.

O. Jabali MSc verdedigt op woensdag  
24 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 ‘Time and 
Timing in Vehicle Routing Problems’. 
Jabali promoveert aan de faculteit IE&IS. 
De promotor is prof.dr. A.G. de Kok.

Ir. S.H. van der Meulen verdedigt  
op woensdag 24 november zijn 
proefschrift en stellingen tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in zaal 4  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘High-Performance 
Control of Continuously Variable 
Transmissions’. Van der Meulen 
promoveert aan de faculteit Werktuig-
bouwkunde. De promotor is  
prof.dr.ir. M. Steinbuch.

VACATURES

Administrateur DFEZ, V84.1259, 0,5 fte,  
1 jaar met uitzicht op vast dienstver-
band, Schaal 8 CAO Nederlandse 
Universiteiten.

Researcher for the BEST-project, 
Faculteit IE&IS, V39.1260, 1,0 fte,  
20 months, Schaal 10 CAO Nederlandse 
Universiteiten.

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

Kies  
je 
master!

mastervoorlichting 24 november 2010 

master.utwente.nl

Advertentie
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Effe zeuren

‘By die klink van huweliksklokkies, 
by die kluitklap op die kis …’

Twee regels uit het volkslied Die Stem 
van Suid-Afrika, bij ouderen bekend 
van ‘die kreun van ossewa’. Ik moest 
daaraan denken toen een verslaggever 
vanaf Zorgvlied meldde dat Frieda 
Mulisch de eerste schep aarde ‘in de 
kist’ van haar vader liet vallen. Niet in 
de kist natuurlijk, kluitklap òp die kis..
Ook Cursor herdenkt Harry Mulisch. 
Anders dan de meeste herdenkers  
heb ik hem nooit gesproken; ik heb 
wel zijn bekendste boeken gelezen. 
Ook heb ik hem wel eens zien lopen, 
op het Leidseplein, waar ik begin jaren 
vijftig geregeld kwam.
Ik had in die tijd een avondbaantje  
van zes tot elf - door gebrek aan 
studieresultaten was ik mijn beurs 
kwijtgeraakt. Daar werkten voor-
namelijk gesjeesde studenten en 
kunstenaars in spe. Een van hen was 
een beeldschone (bloedmooie) jonge 
vrouw, volgens insiders de vriendin 
van Jules Hamel. Haar aanwezigheid 
vergoedde veel bij de tamelijk saaie 
arbeid. We verdienden 2,50 gulden  
per uur. 
Vrijdagavond om elf uur werden we 
uitbetaald: fl. 62,50. Daarmee gingen 
we naar het Leidseplein, waar het toen 
‘te doen’ was. Er waren twee bekende 
cafés, Eijlders en Reijnders. Ik weet 
niet of Mulisch daar kwam. Zijn vriend 
Donner zag je er geregeld. Je kon tegen 

geringe betaling een potje tegen  
hem schaken. Ik deed dat niet,  
want ik kon niet schaken.
Mulisch kwam wel geregeld in 
Américain naast de stadsschouwburg, 
een beetje een deftig café/restaurant, 
waar je schoorvoetend naar binnen 
ging. Het terras was minder deftig. 
Daar heb ik Mulisch geregeld zien 
langs komen. Ik herinner me niet dat 
daar omgeroepen werd: ‘Telefoon  
voor de heer Mulisch’.
Ook aan Zorgvlied heb ik herinneringen. 
Een prachtige oude begraafplaats met 
mooie oude bomen. Ik heb daar vorig 
jaar kort na elkaar een neef en zijn 
vrouw begraven, en wat rondgekeken. 
Bijna iedereen die wat voorstelt, of 
dacht voor te stellen, ligt daar: Annie 
M.G. Schmidt, de natuurkundige Van 
der Waals en zijn dochter Jacqueline. 
Ieder in zijn stenen bruidsbed.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Prof.dr. Ton de Kok, hoogleraar Operations, 
Planning, Accounting and Control (OPAC)  
bij IE&IS

“Productie en 
development moeten 
dicht bij elkaar zitten”
De afgelopen jaren verhuisden bedrijven 
vooral hun productietakken naar het 
buitenland, om de goedkope producten 
vervolgens in de rijkere landen te 
verkopen. Maar nu lagelonenlanden als 
China zelf ook belangrijke afzetmarkten 
worden, kiezen bedrijven er steeds vaker 
voor om ook andere onderdelen, zoals 
de onderzoeks- en verkoopafdeling de 
grens over te verhuizen, zodat zij dicht 
op de nieuwe markt zitten, zo berichtten 
verschillende media de afgelopen week. 
Hoogleraar Ton de Kok voorzag dit al in 
1994. Hoe moeten we hier volgens hem 
mee omgaan en welke rol is hier voor  
de TU/e weggelegd?

“In het vakblad Economische Statistische 
Berichten beschreef ik samen met Toon 
van de Ven in 1994 al het gevolg van  
het verplaatsen van de productie naar 
lagelonenlanden. Wij keken regelmatig 
in de keuken bij bedrijven en konden op 
die manier de volgende stap voorspellen, 
lang voordat veel economen dit deden. 

Het is allemaal gewoon een kwestie  
van communicatie tussen productie  
en development . Deze relatie is van 
levensbelang en betekent dat je dicht  
bij elkaar moet zitten. Als dan ook nog 
eens de afzetmarkt in datzelfde gebied 
komt te liggen, dan is het logisch om  
te verkassen.” 
“Maar we moeten vooral niet in paniek 
raken. Het gaat toch zoals het gaat.  
Daar hebben wij niet zoveel over te 
zeggen. Mijn advies is: ga vooral niet 
defensief doen, maar word eigenaar van 
maakbedrijven. Ga multinational spelen. 
Word niet bang, maar wees creatief.  
Wij hebben als klein land nog steeds  
een abnormale bijdrage in de wereld-
economie. Schijnbaar doen we iets 
goed. Laten we dat gewoon verder 
ontwikkelen.”
“De beweging die wordt geschetst,  
heeft overigens geen betrekking op de 
langetermijnresearch. Gebieden waar 
hightechbedrijven en kennisinstellingen 
zich concentreren worden alleen maar 

belangrijker. En hier is Eindhoven 
natuurlijk een goed voorbeeld van.  
Met de nodige investeringen kunnen  
wij aan de top blijven meedraaien en de 
concurrentie aangaan met Silicon Valley 
en de topresearchlocaties in Duitsland. 
Waarbij Duitsland overigens op dit 
moment wordt gezien als de grootste 
uitdaging, misschien wel bedreiging.”  

“En wat de TU/e in het bijzonder betreft, 
wij moeten goed nadenken over waar  
we goed in zijn. Ik geloof er zelf in dat je 
alleen maar goed in iets kunt zijn waar  
je altijd al goed in was. Durf te kiezen, 
alleen dan kun je uitblinken. Dat geldt 
overigens ook voor de samenwerking 
met kennisinstellingen. Maak hieruit  
een keuze en diep deze relaties uit.  

En, tenslotte: zorg ervoor dat kennis 
wordt uitgedragen, in de vorm van 
kennisdeling en netwerken. Je moet 
aangesloten blijven, zeker internationaal 
gezien. Het is daarom belangrijk dat 
wetenschappers zich internationaal 
bewegen. Want wie dat doet, wordt 
vanzelf ook weer als interessant gezien. 
(CM)

Vox Academica

Prof.dr. Ton de Kok. Foto | Bart van Overbeeke

Fiona Jongejans | duizendpoot, 
vierdejaars student ID

Wat doe je allemaal?
“Afgelopen studiejaar ben ik actief 
geweest in allerlei verschillende 
kringen. Het begon met mijn bestuurs-
functie bij Lucid, de studievereniging 
van Industrial Design. Toen ik gevraagd 
werd door voor de universiteitsraad-
fractie Groep-één leerde ik mensen 
kennen van allerlei andere faculteiten. 
Via de organisatie van het design|LAB 
(een samenwerking tussen Lucid, 
CHEOPS en SG, red.) ben ik ook in  
de Bestuurscommissie van Studium 
Generale terechtgekomen. Door deze 
drie netwerken met elkaar te verbinden, 
kwamen er schitterende situaties uit.”

Wat bevalt je aan de TU/e?
“Laatst trof ik een website aan waarop de 
achttien beste designscholen ter wereld 
werden genoemd en het verbaasde mij, 
maar de TU/e staat gewoon op deze lijst! 
Als eerstejaarsstudent vond ik de TU/e 
echt supergroot, maar vorig jaar heb ik 
wel gemerkt hoe klein de universiteit 
eigenlijk is. Iedereen kent elkaar en je 
komt op heel veel plekken dezelfde 
mensen tegen, daar kun je handig 

gebruik van maken! Nevenactiviteiten 
naast je studie zijn dus ook ontzettend 
inspirerend.”

Wat staat er op je planning?
“De volgende mijlpaal is absoluut het 
afronden van mijn bachelor Industrial 
Design. Na alle nevenactiviteiten van 
vorig studiejaar is het dit jaar tijd om 
even op mijn studie te focussen. Maar 
ja… als je eenmaal in dat netwerkje zit, 
dan houdt het stiekem nooit op. Sinds 
vorig jaar ben ik betrokken bij Brabant 

Academy, een platform voor innovatie 
dat projecten realiseert op het gebied 
van design en architectuur. Eens per jaar 
organiseert deze stichting een dag vol 
discussie en inspiratie voor iedereen  
die geïnteresseerd is. En die dag 

organiseren, daar ben ik nauw bij 
betrokken. Dus ja, op mijn studie 
focussen zal ik toch maar een beetje 
gaan combineren.”

(N)ergens spijt van?
“Al die nevenactiviteiten kosten heel veel 
tijd, maar ik heb er erg veel profijt van. 
Het heeft voor mijn gevoel ook te maken 
met het ontdekken van jezelf. Je komt 
erachter waar je goed in bent en wat 
jouw rol in een team kan zijn. Ik zou het 
iedere student aanraden om betrokken 

te worden bij een vereniging, commissie, 
stichting of evenement. Het voegt zoveel 
toe aan het academische leerproces. 
Ben je eenmaal actief als student, dan 
gaat er een wereld voor je open. Dat is 
echt iedereen aan te raden.” (NS)

It all starts with U

Fiona Jongejans

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? 
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‘Studenten en stille pijn. Wel proble-
men, maar geen hulp zoeken’ is de titel 
van het boek dat Amsterdamse 
studenten artsen onlangs uitbrachten na 
hun onderzoek naar het welzijn van ruim 
drieduizend studenten. Een kwart van 
hen bleek ernstig vermoeid, een vijfde 
somber, het alcohol- en drugsgebruik 
onder deze groep is relatief hoog,  
ruim de helft van de studenten heeft 
studievertraging en daar bovenop:  
hulp zoeken ze nauwelijks.
Veel mensen bestempelen het  
studentenbestaan als de tijd van  
hun leven. Maar daarbinnen worstelt 
een grote groep met de vrijheid, met 
verwachtingen en het hooghouden  
van een positieve reputatie richting de 
omgeving. Dat ziet ook mr.drs. André 
Rozendaal, één van de tien studenten-
adviseurs van het Onderwijs en 
Studenten Service Centrum (STU) van  
de TU/e. Volgens hem kloppen jaarlijks 
zo’n duizend studenten bij hem en zijn 
collega’s aan voor hulp: voor praktische 
zaken als loopbaanadvies, studiebege-
leiding of hulp bij het studeren met een 
functiebeperking bijvoorbeeld, maar  
ook voor steun bij problemen van meer 

persoonlijke en psychologische aard.  
De laatste categorie telt zo’n driehon-
derd studenten. 
Tweede- en derdejaars studenten en 
afstudeerders, zowel in de bachelor  
als de master, voeren in het algemeen 
de boventoon. Rozendaal: “Tijdens je 
afstuderen valt de structuur van colleges 
en tentamens vaak weg; studenten zien 
zich nadrukkelijker dan ooit geconfron-
teerd met zichzelf en krijgen eerder  
last van concentratie- en motivatie-
problemen”.
Hoewel het aantal TU/e-studenten  
dat hulp zoekt volgens Rozendaal de 
afgelopen jaren redelijk constant is,  
is de druk op studenten hoger dan ooit: 
“Vroeger kon je nog wel eens een jaar 
sukkelen, maar de prestatiedruk is 
inmiddels flink opgevoerd.” Daar  
komt bij dat studenten hoge eisen  
aan zichzelf stellen, constateert hij:  
“Ze koppelen wie ze zijn heel sterk aan 
wat ze doen en kunnen. Mensen hebben 
het idee dat ze boven het maaiveld 
moeten uitsteken om mee te kunnen 
komen. Buitenlandse studenten staan, 
door de verwachtingen van het thuis - 
front, vaak nog extra onder druk”. 
Perfectionisme, onrealistisch negatieve 
gedachten, faalangst, motivatie- en 
eigenwaardeproblemen zijn volgens 
klinisch psycholoog Rozendaal de meest 
terugkerende thema’s. Daarnaast kunnen 

allerlei andere problemen spelen (zoals 
relatieperikelen, het overlijden van een 
dierbare of verslavingsproblemen) die 
de spreekwoordelijke emmer op een 
bepaald moment doen overlopen.  
“Het is een natuurlijke reflex van 
mensen om zichzelf flinker voor te  
doen dan ze zich eigenlijk voelen en 
problemen zelf te willen oplossen.  
Maar je leeft niet als individu, maar 
samen met anderen. En juist in die 
wisselwerking met de buitenwereld 
ontstaan veel van de problemen.”
Hij vervolgt: “Persoonlijke problemen 
horen bij het leven. Twintig tot dertig 
procent van alle volwassenen kampt  
op dit moment in meerdere of mindere 
mate met psychische klachten; het is 
dan ook niet vreemd om hulp te zoeken 
als je het alleen even niet meer redt”.

Rozendaal en zijn collega’s proberen 
hulpvragende studenten in gemiddeld 
vijf gesprekken weer op weg te helpen. 
“Ons doel is ervoor te zorgen dat 
studenten weer zelfstandig verder 
kunnen, hun studieritme weer oppakken 
en daarbij een realistischer beeld 
hebben van zichzelf, hun omgeving en 
ieders verwachtingen.” Bij serieuzere 
problemen, zoals ernstige depressi-
viteit, trauma’s, fobieën of eetstoornis-
sen, verwijzen de studentenadviseurs 
naar professionals buiten de campus: 
“Het komt gelukkig zelden voor, maar 
voor een student die bijvoorbeeld 
suïcidale neigingen heeft, kunnen we 
hier geen verantwoordelijkheid nemen”.
Dat neemt niet weg dat de universiteit 
volgens hem wél een bepaalde 
verantwoordelijkheid draagt in het 
bijstaan van haar pupillen: “Als je van 
studenten een bepaald prestatieniveau 
en rendement verwacht, heb je ook de 
plicht ze te begeleiden in de persoon-
lijke sfeer, als dat nodig is”. Dat neemt 
niet weg dat iemands welzijn in de 
eerste plaats zijn of haar éigen 
verantwoordelijkheid is, vindt 
Rozendaal: “Iedereen zou zichzelf op 
gezette tijden de vraag moeten stellen: 
‘Hoe gaat het met mij?’ - en niet pas  
als het tegenzit”. 

“Hoe gaat het 
met mij?”

“Vroeger kon je 
nog wel eens een 
jaar sukkelen”

Het onbezorgde toonbeeld van levenslust, sportiviteit en sociale 
bedrijvigheid: de student zoals veel mensen hem of haar zien.  

In werkelijkheid kampen studenten echter meer dan hun werkende 
leeftijdsgenoten met stress, somberheid en vermoeidheid.  

Aan de TU/e zoeken jaarlijks zo’n driehonderd studenten met  
psychologische problemen hulp bij de studentenadviseurs.

Interviews | Monique van de Ven
Foto | iStockphoto

They are the carefree 
examples of vigor, 
athleticism, and social 
activity. Or at least that’s 

what most people believe students to 
be. Still, students suffer from stress, 
the blues and fatigue more so than 
their working peers. At TU/e, around 
three hundred students go to student 
counselors for psychological issues  
every year. Two of them tell their 
stories. 

[E]



Eigenlijk liep Martijns studie jarenlang 
gesmeerd - tot, aan het eind van zijn 
master, zijn toen 21-jarige broer in  
het buitenland omkwam bij een auto-
ongeluk. “Het proces van rouwen heb  
ik enorm onderschat.”

Snel, misschien té snel, had de 
Bouwkundestudent na het overlijden 
van zijn broer besloten niet bij de 
pakken te gaan neerzitten. Tweeënhalve 
week na de uitvaartdienst begon hij aan 
zijn afstudeerstage bij een Amsterdams 
architectenbureau, waar hij naar eigen 
zeggen goed kon meedraaien en fijne 
afleiding vond. “Maar qua productie 
stelde ik mezelf teleur, zowel kwalitatief 
als kwantitatief. Ik heb er veel geleerd, 
mijn stage ook afgerond, maar er niet 
alles uit gehaald wat erin zat.”
Terug in Eindhoven stortte Martijn zich 
vol ambitie op zijn afstuderen, “maar  
ik merkte dat ik al gauw in een lagere 
versnelling terechtkwam. Mensen om 
me heen hadden ook wel eens 
strubbelingen, maar gingen intussen 
wél richting de eindstreep, terwijl ik 
bleef sukkelen. De afleiding van het 
afstuderen was fijn, maar daarbuiten 
was er altijd dat grote verdriet, dat als 
een molensteen om mijn nek hing”.  

De architectuurstudent kwam naar  
eigen zeggen in een neerwaartse spiraal 
“en ik had door de rouw niet de energie 
en weerbaarheid om daaruit te komen. 
Ik werd neerslachtig, kon niet meer 
genieten van leuke dingen, heb zelfs  
een paar weken echt moeite gehad om  
’s ochtends überhaupt mijn bed uit te 
komen”. 

Toen onder anderen zijn moeder en 
vriendin hun zorgen uitten, klopte 
Martijn aan bij de studentenadviseurs 
van het STU. Daarvoor moest hij wel een 
drempel over, erkent hij: “Ik heb lange 
tijd niet willen accepteren dat de dood 
van mijn broer ‘24/7’ zo’n enorme druk 
op mij legde; dat de fut eruit was”. 
Het eerste gesprek met studenten-
adviseur André Rozendaal bleek echter 
meteen heel prettig, stelt Martijn.  
“Het is fijn om te praten met een 
professional die ingaat op hoe jij je,  
met je verdriet, verhoudt tot de rest  

van de wereld. En die zegt dat je emoties 
en gedrag niet vreemd zijn.” Ook bij zijn 
afstudeerbegeleiders vond hij begrip en 
kreeg hij tijd en ruimte. 
Afgelopen zomer pakte Martijn de draad 
aanvankelijk enthousiast weer op,  
klaar om zijn afstuderen af te ronden. 
Maar al snel kreeg hij opnieuw het 
deksel op de neus. “Ik was gewoon niet 
tevreden met mijn ontwerpen, kon er 
voor mijn gevoel niet mee doorgaan. 
Daarop heb ik besloten helemaal 
opnieuw te beginnen met ontwerpen: 
naast de stap naar het STU eigenlijk  
het beste besluit dat ik tijdens het 
afstuderen heb genomen.” 
De laatste weken zit Martijn -hoewel hij 
het vanwege rsi-klachten wel rustig aan 
doet- “weer echt in de flow. Ik werk weer 
met plezier, geniet weer ontzettend van 
het studeren, maar ook van de mooie 
momenten daarbuiten”. Eind januari 
hoopt hij af te studeren; plannen voor 
daarna heeft de masterstudent nog niet. 
“Ik wil mezelf niet meer gek maken met 
allerlei hoogdravende ambities, zoals ik 
aan het begin van mijn afstuderen had. 
Als ik mezelf, terugkijkend met de 
wijsheid van nu, twee jaar terug een 
advies had moeten geven, zou ik  
mezelf op het hart drukken de lat een 

stuk minder hoog te leggen.” 
Nog steeds gaat hij ongeveer eens per 
maand bij studentenadviseur Rozendaal 
op gesprek: “Het is gewoon fijn om 
samen met hem de vinger aan de pols  
te houden en bevestigd te krijgen  
dat het nu eigenlijk heel goed gaat”. 

Geschaamd voor zijn verdriet en 
problemen heeft hij zich nooit, “maar  
ik kan me voorstellen dat er studenten 
zijn die daar wél mee kampen.  
De studentenwereld is eigenlijk een  
heel eigenaardige leefomgeving,  
waarin je in korte tijd veel nieuwe 
ervaringen opdoet, snel nieuwe 
vrienden maakt. Maar de ‘diepere’ 
dingen deel je maar met een heel 
selecte groep; in de dynamiek van  
het studentenbestaan is daar weinig 
ruimte voor”.
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“De dood van 
mijn broer legde 
een enorme  
druk op mij”

“Ik wil mezelf 
niet meer gek 
maken met 
hoogdravende 
ambities”

Ze heeft naar eigen zeggen geluk  
gehad dat ze, mede dankzij bijles  
van haar moeder, het vwo überhaupt 
gehaald heeft. De 24-jarige Eveline 
heeft een ernstige mate van dyslexie, 
wat betekent dat ze onder meer 
bepaalde klanken omdraait, veel 
woorden niet (her)kent en langzaam 
moet lezen om teksten echt te 
begrijpen. “In een wiskundige opgave 
zou ik zomaar een cruciaal woordje  
als ‘niet’ over het hoofd kunnen zien.” 

Haar keuze voor Industrial Design aan 
de TU/e was niet alleen ingegeven door 
haar interesse in ontwerpen en techniek, 
maar kende ook een nadrukke lijke 
praktische afweging.  
Zo werkt de opleiding niet met colleges 
en tentamens, “dat is voor mij een 
voordeel. Vanwege mijn dyslexie  
worden in bepaalde gevallen bovendien 
uitzonderingen gemaakt en mag ik  
een geschreven verslag bijvoorbeeld 
mondeling toelichten”.
Eigenlijk liep haar studie op rolletjes 
- totdat zich tegen het einde van haar 
bachelor het eerste ‘dipje’ aandiende, 

zoals Eveline het noemt. Een negatieve 
beoordeling na een project van een half 
jaar leidde tot vertraging en bleek een 
klap in het gezicht. “Bij ID is het heel 
normaal om tot ’s avonds laat te werken; 
designer ben je niet van negen tot vijf.  
Ik werd helemaal opgeslokt door mijn 
studie, eiste veel te veel van mezelf.  
Ik ben thuis het vierde kind; mijn broers 
en zus haalden allemaal in één keer  
hun rijbewijs, zijn allemaal nominaal 
afgestudeerd… Dat alles gaf de nodige 
druk.”

Een aangepast programma met een  
half jaar extra tijd, opgesteld in overleg 
met een studentenadviseur van ID, gaf 
Eveline rust. Ze rondde haar bachelor  
af en ging door met de master. Maar  
ook daar strandde ze in het zicht van de 
haven, bezweken onder de extra druk 
van een vervroegde deadline. “Ik ging  
er vol tegenaan om die deadline tóch te 

halen, maakte lange dagen, kreeg last 
van mijn nek. Op een ochtend kon ik  
niet meer overeind komen omdat ik 
crepeerde van de pijn. In plaats van aan 
mijn gezondheid te denken, was mijn 
eerste reflex: ‘Hoe moet dat nou met die 
deadline?’. Ik dacht: ‘Ach, de vakantie 
komt eraan, over een paar weken wordt 
het weer rustiger’. Ik wílde mijn 
afstuderen gewoon afronden.”
Haar ambitieuze houding had een 
prijskaartje: ‘CANS’ was de diagnose 
(Complaints of Arm, Neck and/or 
Shoulder, voorheen bekend als rsi). 
Terugkijkend geen verrassing, erkent ze: 
“Eigenlijk ben ik altijd een beetje een 
stresskip geweest. Een bezig bijtje, 
perfectionistisch, gejaagd, een slechte 
houding. Ik ben vaak heel enthousiast 
over dingen, zie overal mogelijkheden 
en voel me daarnaast voor alles en 
iedereen verantwoordelijk”. 
Studentenadviseur André Rozendaal 
hielp haar inzien dat het ook anders 
kan. Sinds haar laatste dip, afgelopen 
augustus, doet Eveline het dan ook  
rustiger aan - deels noodgedwongen, 
nadat ze bij het tennissen ook nog  

eens haar pols brak en een maand in  
het gips zat. Haast of een planning  
heeft ze niet meer. “Vroeger fietste ik 
met dertig kilometer per uur door de 
stad om op tijd op een feestje te zijn.  
Ik was altijd overal stipt op tijd, mijn 
planning was altijd zo krap mogelijk. 
Eerder was ik ook nooit klaar met een 
project; het kon altijd mooier en beter. 
Nu kan ik beter loslaten.”

Ze vervolgt: “Ik zit op de bank wel  
eens te malen hoor, over wat mijn 
studievertraging nou betekent, over  
de verwachtingen van mijn ouders of 
stagebegeleider. Maar eigenlijk voel  
ik me nu best wel lekker. Ik zit vooral  
te wachten tot mijn lichaam aangeeft  
dat het er weer klaar voor is”. Lachend: 
“En dat duurt me nu eigenlijk wel te 
lang”.

“Nu kan ik  
beter loslaten”“Hoe moet  

dat nou met  
die deadline?”

“Eigenlijk ben ik altijd een beetje een stresskip geweest”

“Buiten het studeren was er altijd dat grote verdriet”
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Strak verpakt in latex

Bij latex denken de meeste lezers 
wellicht aan kinky kleding, of aan  
verf op waterbasis. Maar latex is een 
breder begrip. Oorspronkelijk is latex  
de benaming voor het sap van de 
rubberboom en de hiervan afgeleide 
vormen van natuurrubber. In de meest 
algemene zin is latex een dispersie 
(mengsel) van polymeerdeeltjes in 
water.

Synthetische latex wordt voornamelijk 
gebruikt in lijmen en coatings  
(zoals de genoemde latexverf).  
De latex droogt op als het water 
verdampt, zonder dat hierbij giftige 
stoffen vrijkomen. Latex is daarom  
populair als muurverf, met name in 
slecht geventileerde ruimtes. Door de 
steeds strengere milieuwetgeving  
staat het oude vakgebied van de 
watergebaseerde chemie opnieuw  
volop in de belangstelling.

Nadeel van het productieproces  
van latex, de zogeheten emulsie-
polymerisatie (waarbij de in water 
aanwezige bouwstenen, de monomeren, 
onder invloed van een katalysator 
polymeerketens vormen), is dat de 
polymeerdeeltjes van nature bolvormig 
worden. En die vorm is niet altijd 
geschikt voor toepassingen in de 
nanotechnologie, waar de vorm  
en exacte grootte van de deeltjes een 
directe uitwerking heeft op de eigen-
schappen van de latexhoudende stof. 
Met nanotechnologische toepassingen 
in het achterhoofd kan het erg handig 
zijn om naast bolvormige ook platte  
of haltervormige deeltjes te kunnen 
maken - al dan niet rond een kern van 
een ander materiaal. Dit is mogelijk  
door de latex tijdens de polymerisatie  
te laten neerslaan op een substraat met 
de juiste vorm, of door het polymeer 
vanaf het oppervlak van een substraat  
te laten groeien. Zo proberen de 
onderzoekers van de capaciteitsgroep 
Polymeerchemie van TU/e-faculteit 
Scheikundige Technologie het groei-
proces van latexdeeltjes naar believen  
te sturen.
De Pakistaanse promovendus Syed 
Imran Ali maakte de afgelopen jaren 

zowel platte latexdeeltjes als nano-
capsules, een soort ballonnetjes met 
een doorsnede van enkele honderden 
nanometers (een fractie van een 
haardikte). In beide gevallen bepaalde 

hij de uiteindelijke vorm van de 
latexdeeltjes tijdens de polymerisatie-
reactie - dus gelijktijdig met de vorming 
van de latex zelf. Hiervoor gebruikte  
hij een methode die nog niet eerder  

voor dit doeleinde was gebruikt:  
de zogeheten RAFT-polymerisatie 
(Reversible Addition-Fragmentation 
chain Transfer).
“RAFT is een vorm van ‘levende’ 

Latex nanodeeltjes in alle vormen en maten. Voor krasbestendige 
verflagen, capsules voor slimme medicijnen en geleidende  

coatings. Bij Polymeerchemie zijn ze er druk mee. De Pakistaanse 
promovendus Syed Imran Ali zette een paar belangrijke stappen.

Syed Imran Ali. Foto | Bart van Overbeeke

Levende  
polymerisatie  
verloopt  
veel sneller

Op zoek naar hét materiaal om warmte te bewaren

In het ‘Building Future scenario’ van  
TNO en ECN staat de doelstelling dat in 
2050 de woningbouw energieneutraal 
moet zijn. Zondag is er van overtuigd 
dat dat met een combinatie van goed 
geïsoleerde woningen, zonnecollectoren 
en thermochemische warmteopslag 
haalbaar is. 
Zondag werkt een dag in de week als 
hoogleraar Heat Storage Technology  
in de groep Energy Technology van  
de faculteit Werktuigbouwkunde.  
Drie dagen in de week werkt hij bij het 
Energieonderzoek Centrum Nederland  
in Petten, bij het onderzoeksprogramma 
‘Energie in de gebouwde omgeving’.  
Hij houdt zich bezig met thermoche-
mische warmteopslag. Daarbij wordt,  
de naam zegt het al, warmte opgeslagen 
in een chemische reactie. 
ECN heeft een brede inventarisatie-
studie naar verschillende typen 
potentieel geschikte thermochemische 
materialen uitgevoerd. Hierbij zijn 

zouthydraten geselecteerd als 
veelbelovende materialen voor  
deze vorm van warmteopslag.  
Een zouthydraat kun je scheiden in 
gedroogd zout en waterdamp door 
warmte toe te voegen. Je bewaart ze 
afzonderlijk en op het moment dat je  
ze weer bijeenbrengt, komt de warmte 
weer vrij. Zondag verduidelijkt: “Je kunt 
zouthydraten, die van nature water 
opnemen in hun kristalrooster, drogen 
door er met een ventilator warme  
lucht door te blazen. Dan blijft er  
een hygroscopisch zout over. Op het 
moment dat je daaraan waterdamp 
aanbiedt, wordt het water weer 
opgenomen in het kristal en komt de 
warmte weer vrij. Concreet : je blaast 
vochtige koele lucht door het materiaal 
en er komt warme droge lucht vrij.  
Je kunt dat moment uitstellen, zo lang  
je wilt. Het gedroogde materiaal kun  
je eindeloos bewaren, mits goed 
afgesloten. Sterkste punten van 

zouthydraten zijn de hoge energie-
dichtheid die behaald kan worden en  
de mogelijkheid om warmte na opslag 
verliesvrij te bewaren.” 
Voordelen van het gebruik van 
waterdamp zijn de lage prijs, de 
veiligheid  en de makkelijke absorptie 
door vele zouten. Bovendien kan water 
eenvoudig aan de omgeving (lees: lucht) 
worden onttrokken en ook in een 
gesloten systeem gecondenseerd 
opgeslagen worden. “Nu zijn we op  
zoek naar het meest geschikte vaste 
materiaal. Het moet een sorptie- 
materiaal zijn met voldoende energie-
dichtheid, het moet vallen binnen  
de veiligheidsnormen, het moet 
overvloedig beschikbaar en niet te  

duur zijn. Ook mag de productie van  
het materiaal en het bijbehorende 
reactorvat niet teveel energie kosten.” 
Andere partijen gebruiken bijvoorbeeld 
zeoliet, Zondag en de zijnen buigen zich 

over magnesiumchloride en magne-
siumsulfaat. “ Zeoliet is relatief duur  
en je kunt er niet zoveel energie per 
kubieke meter in opslaan als wij zouden 
willen. We zien dat magnesiumchloride 
prettige eigenschappen heeft.” 
Minpuntje is dat het kan overhydra-
teren. Dan neemt het zoveel water  
op dat de kristalstructuur wegvalt.  
Het zout kan dan oplossen in zijn eigen 
kristalwater. Dan ontstaat er een brij 
van materiaal waar geen lucht doorheen 
te blazen is. “Nu zoeken we naar een 
materiaal dat we kunnen toevoegen 
waardoor de structuur van magnesium-
chloride open blijft.” Welk materiaal  
kan dat zijn? “Dat mag ik helaas niet 
zeggen”, zegt Zondag gedecideerd  
en hij barst vervolgens in lachen uit. 
“Nee, sorry, noem het maar een 
dragermateriaal. Ik heb mijn baas bij 
ECN beloofd dit niet te onthullen.”
Het materiaalonderzoek is slechts  
een deel van het werk van Zondag.  
“We doen daarnaast onderzoek op 
reactorniveau. Hoe kunnen we de 
reactor zodanig maken dat we het 
materiaal goed en homogeen kunnen 
hydrateren zonder dat je teveel drukval 
in het systeem krijgt en zonder dat je 
materiaal overhydrateert waardoor  
de reactor dichtslibt? En we doen 
onderzoek op systeemniveau.  
Wat zijn de bouwkundige en installatie-

technische voorwaarden? Drie 
promovendi doen materiaalonderzoek; 
een doet bij ECN experimenteel werk en 
twee werken aan de TU/e aan numeriek 
onderzoek. Zij zijn nog in de beginfase. 

Op reactorontwerp en systeemontwerp 
zijn afstudeerders bezig.”
De TU/e en ECN zijn niet de enigen 
binnen Europa die zich bezighouden 
met thermochemische warmteopslag. 
“Er zijn een aantal partijen actief. 
Daarmee hebben we direct of indirect 
overleg.” 
Over acht jaar wil Zondag dat de 
geoptimaliseerde thermochemische 
opslag op de schaal van een kubieke 
meter is getest en hoopt hij klaar te zijn 
voor een veldtest op een systeem op 
ware grootte van ongeveer acht kubieke 
meter. “De komende jaren zullen zo’n 
vijf promovendi aan deze ontwikkeling 
bijdragen, evenals een groot aantal 
afstudeerders vanuit de faculteit 
Werktuigbouwkunde, maar ook vanuit 
Sustainable Energy Technology, 

Verzamel in de zomer met zonnecollectoren de warmte die op 
woningen terechtkomt en bewaar die tot de daaropvolgende 
winter. Zo simpel kan energiebesparing zijn. Maar hoe sla je  
die warmte optimaal op? Daarvoor is prof.dr. Herbert Zondag  

zowel bij ECN als aan de TU/e op zoek naar het meest  
geschikte materiaal, het beste reactorontwerp en de  

perfecte systeeminpassing.

“Blaas vochtige 
koele lucht door 
het materiaal en  
er komt warme 
droge lucht vrij”

In 2050 moet  
de woningbouw 
energieneutraal 
zijn
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Basisschoolleerlingen zijn tegenwoor-
dig moeilijker betrokken te houden  
bij de gymles dan vijftig jaar geleden. 
Vooral competitieve groepssporten 
zorgen in de bovenbouw voor 
uitvallers. Marcel Ton ontwierp 
daarom een spelattribuut dat 
kinderen op duizend-en-een  
manieren bij de gymles houdt.

“De gymzaal ziet er al tientallen  
jaren precies hetzelfde uit: bruggen, 
touwen, ringen, matten en ballen”, 
zegt Marcel Ton, student Industrial 
Design. “De omstandigheden zijn 
echter veranderd. Er is meer sociale 
segregatie en bewegen is minder 
vanzelfsprekend.”
Leerkrachten op basisscholen merken 
dit vooral tijdens groepssporten en  
in het bijzonder in de bovenbouw. 
“Als kinderen het gevoel hebben  
dat ze iets niet goed kunnen, of als  
ze buiten een groep vallen, is het 
moeilijk hen betrokken te houden”, 
zegt Ton.
Het spelattribuut van Ton, de Fleo 
(flexibel object), lijkt qua vorm op  
een zoutvat dat lekker in de hand ligt. 
Er zitten groene, blauwe en rode 
led-lampjes in, die de leerkracht  
op afstand kan aanzetten. Een timer 
zorgt ervoor dat de Fleo na enige  
tijd gaat piepen, waarna het lichtje 
uitgaat. De Fleo is neer te zetten,  
vast te houden, of aan een gesp  
te klemmen.
“Wie de Fleo ontvangt, krijgt een 

speciale status zolang hij actief is”, 
legt Ton uit. “Tijdens basketbal kan 
het betekenen dat de houder een 
minuut lang met de bal mag lopen 
zonder te dribbelen. De houder kan 
hem ook geven aan iemand van de 
tegenpartij, die dan even niet meer 
mag lopen. Tijdens voetbal kan de 
leerkracht er twee geven, waardoor  
de houder een extra goal voor de 
eigen ploeg kan creëren.”
Het effect is niet alleen voordelig  
voor het betreffende kind, maar voor 
diens hele ploeg. Dat bevordert de 
motivatie van het kind, maar ook 
diens acceptatie door de groep.  
De leerkracht kan meerdere Fleo’s  
op talloze manieren tegelijkertijd 
inzetten. “Leerkrachten kunnen 
verzinnen wat ze willen. Het doel  
is uiteindelijk een andere sociale 
dynamiek teweeg te brengen.” (EV)

Sluitstuk

Als een vis op het droge

Sommige vissen uit tropische mangrovebossen kunnen weken buiten 
het water doorbrengen. In die tijd ademen ze niet alleen door hun huid, 
maar regelen ze -in plaats van via de kieuwen- met de huid ook hun 
vocht- en zouthuishouding. Dat blijkt uit onderzoek dat online is 
gepubliceerd in Physiological and Biochemical Zoology. Eén onder-
zochte mangrovevis, Kryptolebias marmoratus, bleek over de gehele 
huid regelcellen te hebben die je normaal alleen in kieuwen tegenkomt. 
Deze regelcellen, ionocyten genaamd, worden bovendien naar behoeft 
aangemaakt: na negen dagen op het land bleken de mangrovevissen 
veel meer ionocyten te hebben dan vissen die deze periode in het  
water hadden doorgebracht. De onderzoekers zijn niet verrast door de 
uitkomsten: het was al bekend dat de dikke huid van mangrovevissen 
bijzonder veel bloedvaten bevat en daardoor gemakkelijk zuurstof 
opneemt. De stap naar een vochthuishouding (via osmose en met 
behulp van de ionocyten) is dan ook niet zo groot. (TJ)O
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Gymlesgadget helpt leerkracht  
bij motiveren kinderen

Involving primary  
school students in  
group sports during  
gym can be tricky.  

Industrial Design student Marcel  
Ton developed the Fleo, a game  
device that helps teachers to keep  
all kids motivated during a game.

[E]

Strak verpakt in latex
polymerisatie”, zegt Ali. “Dit betekent 
dat de polymeerketens voortdurend  
aangroeien. Die groei gaat veel sneller 
dan wanneer je de bouwstenen laag 
voor laag moet aanbrengen, zoals dat 
tot dusverre vaak gebeurde.” Voordeel 
van het laag voor laag aanbrengen van 
polymeer op een substraat is dat je 
controle hebt over de dikte van het 
materiaal dat je afzet. De ‘levende’ 
polymerisatie verloopt vanzelf, maar 
houdt niet automatisch op bij een 
bepaalde dikte van de aangebrachte 
laag. Het inbrengen van een zogeheten 
RAFT-agent maakt een einde aan dat 
probleem.
Door een afgewogen verhouding te 
kiezen van de initiator (de stof die  
de polymerisatie in gang zet) en de 
RAFT-agent (die op omkeerbare wijze 
betrokken is bij een tussenstap in de 
reactie), kun je de dikte van de 
gevormde latexlaag heel aardig 
controleren. Mits de RAFT-agent 
zorgvuldig is gekozen. Ali: “De latex  
die ik heb gemaakt, is opgebouwd uit 
twee soorten bouwstenen. Dat betekent 
dat je een RAFT-agent moet zoeken die 
past bij beide monomeren. Maar dat  
is gelukt.”
Met behulp van RAFT bracht Ali latex  
aan op piepkleine, schijfvormige 
kleideeltjes. Doordat deze kleideeltjes 
van nature plat zijn, leverde dit ook 
platte latexdeeltjes op, minder dan 
honderd nanometer dik. Ali beschrijft 
het nut van de platte nanodeeltjes:  

“Als je deze deeltjes in een verf 
verwerkt, hebben ze de neiging om 
allemaal langs het oppervlak te gaan 
liggen dat je ermee insmeert. Hierdoor 
krijg je een latexcoating met netjes 
georiënteerde kleischijfjes die zorgen 
voor water- en zuurstofdichtheid,  
of krasbestendigheid.” 

Als klap op de vuurpijl slaagde Ali er  
ook in om een latexlaag aan te brengen 
op minuscule blaasjes, gemaakt van  
een dubbele laag van het zeepachtige 
molecuul DODAB. Zo maakte hij holle 
latex nanocapsules. Deze capsules of 
nanoflesjes kunnen in de toekomst 
mogelijk diensdoen als ‘slimme pil’: 
door een medisch werkzame stof in de 
capsule te brengen en het type latex  
zo te kiezen dat deze bij een bepaalde 
zuurgraad of temperatuur zijn inhoud 
loost, kun je medicijnen gecontroleerd 
op de juiste plek in het spijsverterings-
kanaal brengen.
En er zijn nog meer veelbelovende 
toepassingen van latex, vertelt Ali.  
Als het lukt om grafeen -het Nobel-
prijswinnende ultradunne koolstoflaagje 
dat zo bijzonder goed stroom geleidt-  

op dezelfde manier in te pakken in latex 
als met de kleideeltjes is gelukt, dan 
kun je -door de automatische parallelle 
oriëntatie- geleidende coatings maken 
met een veel kleinere hoeveelheid 
grafeen. “Dat zou mogelijkheden bieden 
om goedkope elektrische circuits te 
printen. Mijn opvolger is hier al mee 
bezig.” (TJ)

Technische Natuurkunde, Bouwkunde 
en Scheikundige Technologie. Verder 
hoop ik, naast het onderzoek, over de 
jaren een grote groep studenten te 
bereiken met mijn college Thermal 
Energy Storage”, zei Zondag afgelopen 
vrijdag tijdens de afronding van zijn 
intreerede. En hij sloot af met het 
adagium: Wie wat bewaart, die heeft 
wat! (NS)

Op zoek naar hét materiaal om warmte te bewaren

Prof.dr. Herbert Zondag. Foto | Bart van Overbeeke

In summer, collect heat 
that descends upon 
homes by means of solar 
collectors and store it 

until winter. Saving energy can really  
be that simple. Still: what’s the best  
way to store heat? To find that out,  
prof.dr. Herbert Zondag is doing 
research at both ECN and TU/e to find 
the best suitable material, the best 

reactor design, and the perfect system 
integration. He’s currently working  
with thermochemical heat storage.  
“Salt hydrates can be split into dried 
salt and water vapor by adding heat. 
You store them separately, and the 
moment you reunite the two, the heat 
will be released again.”

[E]

Fotomontage | Rien Meulman

Latex nanoflesjes 
kunnen dienst-
doen als  
slimme pillen

Latex nanoparticles in all 
shapes and sizes. To be 
used for scratch-resistant 
paint, capsules for clever 

medication, and conductive coatings. 
It’s all anyone seems to be talking about 
at Polymer Chemistry. The Pakistani  
PhD student Syed Imran Ali made some 
important progress.

[E]



18 november 201012 | Cultuur  

“Kalibreren TUlip is theatraal gezien een heel emotioneel proces”
Ze moet er zelf een beetje om lachen: 
“Hij voelt echt als mijn vriendje; ik zou 
het best erg vinden om elkaar hierna 
niet meer te zien”. Voor het STRP- 
festival maakte choreografe Roos van 
Berkel, parttime coach bij Industrial 
Design, een duet voor mens en robot: 
een zoektocht - niet naar elkaars 
techniek, maar elkaars gevoel.  
De humanoid ‘TUlip’ van Werktuig-
bouwkunde is haar -inmiddels 
dierbare- danspartner.

Ze vond het direct een ‘interessant en 
spannend avontuur’: een ‘pas de deux’ 
met een robot, zoals STRP-directeur 
Frens Frijns tijdens een ontmoeting 
vorig jaar opperde. Ook Dragan Kostic 
van EINDroid, het Werktuigbouwkunde-
team dat aan de TUlip werkt, was snel 
enthousiast. Sinds mei werkt Van  
Berkel met de robot en met technische 
ondersteuning van het team aan haar 
duet: een choreografie op ‘Stabat mater 
dolorosa’ (vertaald: ‘De moeder stond 
bedroefd’), een beroemd gedicht dat  
in de loop der eeuwen door vele 
componisten op muziek is gezet.

De TUlip, die tot nu toe vooral op het 
voetbalveld zijn kunsten liet zien, 
begeeft zich voor het stuk ‘2 of a kind’ 
voor het eerst op theatraal terrein.  
Voor choreografe Van Berkel is het  
haar eerste samenwerking met een 
robot - die voor haar al doende steeds 
‘humaner’ werd. “Wij mensen zoeken 
overal identificatie in. Voor je het weet, 
sta je te schreeuwen tegen je magnetron 

die het niet doet. We zóeken die 
vermenselijking. De TUlip heeft 
natuurlijk geen emotie, maar de  
manier waarop hij beweegt en  
reageert, doet dat wel vermoeden.”

Van Berkel vertelt dat ze een heel 
scenario voor een dans in haar hoofd 
had, “maar al doende merk je pas wat 
wel en niet kan. Een choreografie waarin 

de TUlip zelfstandig over het podium 
beweegt of op zijn plek draait, bleek al 
snel te ambitieus”. De humanoid kan  
op dit moment voorwaarts en zijwaarts 
lopen en met zijn hoofd bewegingen 
volgen. Voor het laatste zijn zijn 
camera’s, zogezegd zijn ogen, 
geprogrammeerd op de kleur oranje 
-eerder ook de kleur van de voetbal 
tijdens de Robocup, het WK voor 
voetbalrobots-, die terugkomt in  
de kleding die Van Berkel tijdens  
de dans draagt. 
Het kalibreren van de TUlip vindt  
Van Berkel echter misschien nog wel  
het meest interessant. Voor de bij de 
TUlip betrokken werktuigbouwers  
mag het een zuiver functioneel en 
technisch opstartproces zijn; Van  
Berkel raakt het keer op keer weer: 
“Tijdens het kalibreren oriënteert ie  
met zijn voeten om zijn nulpunten te 
vinden. Theatraal gezien is dat een  
heel emotioneel, gevoelig proces - 
prachtig om te zien”.
Haar partnerschap met de TUlip blijft 
volgens Van Berkel tot en met het 
moment suprême spannend. “Het is  

niet erg als hij iets verkeerd doet, maar 
als hij niks doet of zelfs valt, wordt  
het lastig. Dat laatste is trouwens ook 
voor het publiek heel naar: alsof je een 
danser voor je ogen onderuit ziet gaan. 
Dan raak je als toeschouwer uit de 
betovering.” (MvdV)

‘2 of a kind’ van Van Berkel en de  
TUlip is tijdens STRP, van 18 tot en  
met 28 november, tien keer te zien.  
Zie www.strp.nl voor meer informatie.

Roos van Berkel en TUlip. Foto | Bart van Overbeeke

For STRP Festival, 
part time coach at the 
Department of Industrial 
Design Roos van Berkel 

created a moving duet for herself and 
the humanoid robot TUlip. ‘2 of a kind’ 
is performed ten times during STRP, 
which runs from 18-28 November. 
Check www.strp.nl. 

[E]

Sounddesign Pensioencrisis

Masterclass piano

Een ijzige gil, een dichtslaande deur, 
krijsende violen: hoewel de aandacht 
voor het beeld bij films domineert, 
zouden ze zonder geluiden lang niet  
zo gemakkelijk hun verhaal kunnen 
vertellen. Geluid is bepalend voor de 
sfeer en stuurt de emoties van de 
kijker. De relatie tussen beeld en 
geluid in een film is het onderwerp  
van een lezing bij Studium Generale 
door Kevin Toma - filmdocent, 
-recensent, -componist en dj. (MvdV)

Maandag 22 november vanaf 20.00 
uur in filmhuis De Zwarte Doos.

Pensioenfondsen staan onder druk. Hun beleggingen zijn in waarde gedaald, 
pensioenen worden verlaagd en de pensioenleeftijd gaat mogelijk omhoog.  
Wat zijn de oorzaken en de gevolgen? David Hollanders, als econoom verbonden 
aan de Universiteit van Tilburg en de TU Delft, promoveert op het Nederlandse 
pensioenstelsel en geeft hierover tekst en uitleg. (MvdV)
Woensdag 24 november vanaf 11.45 uur in filmhuis De Zwarte Doos.

Zittend achter zijn vleugel won hij eind maart 2010 het tweede Eindhovens  
Studenten Solistenconcours en mocht hij een muzikaal specialist uitkiezen  
voor een masterclass. Raoul Liew, promovendus bij Technische Natuurkunde,  
koos voor Joop Celis. Deze bekende pianist is docent aan het Maastrichtse 
conservatorium en het Lemmeninstituut in Leuven en geeft meestercursussen  
en recitals in onder andere Zuid-Korea en China.De masterclass, georganiseerd 
door Studium Generale en studenten muziekvereniging Quadrivium, is woensdag 
24 november vanaf 12.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. (MvdV)

On Monday, November 
22, Kevin Toma – film 
lecturer, film critic, film 
score composer and DJ, 

will be giving a lecture on the relation-
ship between images and sound in 
film. Location: film club Zwarte Doos. 
Start: 8PM.

David Hollanders, an 
economist connected to 
Tilburg University and 
TU Delft, will be submit-

ting his PhD on the Dutch pension 
scheme. On Wednesday, November 24, 
he will discuss and explain his findings. 
Start: 11.45AM. Location: Zwarte Doos.

Raoul Liew, PhD student 
at TU/e, won the second 
Eindhoven Soloist com-
petition. On Wednesday, 

November 24, he will receive his prize: 
a master class by renowned pianist 
Joop Celis. Start: 12PM. Location:  
Auditorium, Blauwe Zaal.

[E]
[E]
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Op zoek naar Sneeuwwitje
Het Lampegats Gemengd Mannenkoor 
is voor zijn nieuwe meezingmusical 
‘Sneeuwwitje op de Noordpool’ nog op 
zoek naar de hoofdpersoon. Met een 
ludieke talentenshow in het Stadspavil-
joen hoopt het koor zoveel mogelijk 
potentiële Sneeuwwitjes te lokken. 
Denk trouwens niet dat de koorleden 
een kopie van het mierzoete Disney-
figuurtje zoeken; Sneeuwwitje ontpopt 
zich voor de gelegenheid als Russisch 
geheim agente die -samen met onder 
anderen James Bont en Peter Brrrr de 
Vries- de wereld poogt te redden 
voordat die ten onder gaat aan de 
snode plannen van Neelie Cruise en  
Al Goor.
Musical Carnavalx is op vrijdag 4 maart 
2011 te zien in het Eindhovense 

Beursgebouw. Het publiek wordt 
hiervoor verdeeld in zes vakken die elk 
een eigen personage als ‘voorzanger’ 
krijgen. Samen en met steun van 
koorgroepen zingen de toeschouwers 
liedjes, waarvan de teksten op grote 
beeldschermen te lezen zijn. Alle rollen 
zijn inmiddels vervuld, behalve die van 
Sneeuwwitje. Een begenadigd solist 
hoeft ze niet te zijn; acteertalent is 
minstens zo belangrijk als zang-
kwaliteit.
De feestelijke auditiemiddag, inclusief 
voorproefje van de musical, is op 
zaterdag 27 november vanaf 15.00 uur 
in het Stadspaviljoen. De winnaar 
wordt diezelfde middag bekend-
gemaakt. Kandidaten (vanaf zeventien 
jaar) kunnen tot 20 november 

inschrijven via sneeuwwitje@musical 
carnavalx.nl. 
Zie www.musicalcarnavalx.nl voor 
meer informatie. (MvdV)

For their new musical 
“Snow White at the 
North Pole”, the Lampe-
gat Mixed Male-voice 

Choir is looking for someone to play 
the title role.  
By organizing a playful talent show 
at the Stadspaviljoen on Saturday, 
November 27, the choir hopes to  
attract heaps of potential Snow Whites. 
Check www.musicalcarnavalx.nl. 

[E]
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Ontwerpen met geluiden
De mogelijkheden en rol van geluid  
bij het ontwerpen staan centraal 
tijdens het komende Science Café. 
TU/e-hoogleraar Berry Eggen 
(Industrial Design) onderzoekt onder 
meer hoe geluiden meerwaarde geven 
aan producten, universitair docent 
Constant Hak (Bouwkunde) houdt zich 
bezig met akoestiek in de gebouwde 
omgeving en geluidsontwerper Peter 
van de Geer vertelt over onder meer 
het geluid op het festival Lowlands. 
De drie (laatstgenoemde onder 
voorbehoud) spreken dinsdag 23 
november vanaf 20.00 uur bij Selexyz 
van Piere aan de Nieuwe Emmasingel. 
Aanmelden is gewenst, mail naar  
vanpiere@selexyz.nl.

At the next Science Café, 
focus will be on the 
importance of sound 
in design. Speakers 

are professor Berry Eggen (Industrial 
Design), assistant professor Constant 
Hak (Architecture, Building & Planning) 
and (conditionally) sound designer  
Peter van de Geer. Tuesday, November 
23 from 8PM at Selexyz van Piere, 
Nieuwe Emmasingel.

[E]
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I wonder
Before dealing with this week’s question, we should like to call on you: do not 
hesitate to send your burning questions to engcursor@tue.nl! So far nearly  
all questions have come from one and the same person. Unless this changes, 
we shall have to rename this section ‘Marius Wonders’…

This week Marius Lazauskas sent us a photo, 
asking: Any comments on this?

A baby has been born in the household of  
the people living here. Many Dutch people 
show this by putting a stork in their garden. 
The stork is a bird that is linked to the birth  

of a baby for more than one reason. In the old days parents used to fool  
their children into believing that babies were delivered by a stork. It was a 
long-preserved taboo to tell them how things really were. The stork fitted  
this story perfectly: it is big enough to carry a baby and a prick from  
its bill was the reason why mummy had to stay in bed for a couple of days.  
In addition, the name of the bird means ‘bringer of good tidings’.
Whereas people used to stick a plain wooden stork into the ground of old, 
other variations are plentifully available these days, such as this rear end, 
which is stuck onto the windowpane with a sucking cup. It is not an exclusively 
Dutch tradition, for that matter. In many Western European countries and  
 the USA the stork is a symbol of a newborn baby. (SK)

Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.
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STRP festival

Art and technology festival in the Klokgebouw at Strijp-S.  
A large exhibition, various concerts by among others Chris 
Cunningham and Jónsi and a party until 6 a.m. on both Saturdays. 
On November 20 including DJ (Oi!) Gomes and on November 27 
including Soulwax. November 18 thru 28, Klokgebouw Strijp-S 
(next to station Beukenlaan). See website for tickets www.strp.nl 

Photo contest Run and Shoot

Free photo contest organized by photography association Dekate 
Mousa. Participants must makes photos around a certain theme 
in groups. Come in groups of two or at most three persons, or 
alone, so that you can form a group with other people. You have 
ninety minutes to carry out the assignment. Register via   
info@dekatemousa.nl. November 23, starting between 19.00  
and 20.30 hours, location Dekate Mousa in the Bunker, free.  
www.dekatemousa.nl/run 

Mini concert & workshop Indonesian  
instrument

Small concert with the Indonesian bamboo instrument anklung, 
by Indonesian student association PPI/e. As a visitor you can  
also try it yourself. Although admission is free, the Indonesian 
students do want to give visitors the opportunity to donate money 
for Indonesians who have been hit by the recent floods in Masior, 
the tsunami in the Mentawai islands and the eruption of the 
Merapi volcano. November 25, 19.30 hours, Auditorium 4,  
no registration required

Pub quiz (English-language)  
at the Carrousel

Every Thursday, 20.00 hours, café Carrousel, Markt 35.  
Participation costs three euro, no need to register.  
You can go alone or in a group of five persons at most.  
www.carrouseleindhoven.nl

candidate, with a salary instead of a 
grant, was another part of the story.”
Taban has worked as a risk management 
specialist with Arcadis since September. 
Between obtaining his PhD and his start 
at Arcadis he was unemployed for a few 
months. He does not have the impres-
sion that it was more difficult for him as 
a foreigner than for a Dutchman to find a 
job. “My descent did not play any role in 
this. This sector is not really linguistically 
sensitive. In the world of technology it 
is understood that Dutch may not be 
someone’s native language.”
Although he has not used it himself,  
Taban is positive about the knowledge 
migrant arrangement (subsidized 
second ment of foreign knowledge  
workers). He hopes that in spite of its 

plans to restrict immigration, the new 
government will continue to see the 
importance of knowledge workers.  
“It is very important for both parties  
that these people should be encouraged 
to stay here. That involves proper  
arrangements for accommodation,  
family reunion, childcare, et cetera.”
Taban speaks Dutch fluently, gives 
rowing training in Amsterdam and feels 
absolutely at home in Holland. “Integra-
tion works both ways. If you make an 
effort as a foreigner in the area of culture 
or sport, in something that involves 
some sort of interaction, you can make 
progress yourself. Especially for highly 
educated people this can be achieved 
quite well.” (SK)

Many international 
graduates or PhDs from 
TU/e decide to stay in 
the Netherlands after 
their studies. In this  
new theme series we  
are finding out what 
their motivation is,  
what problems they 
have come up against 
and how they like it.

Romanian Gabriel Taban 
came to the Netherlands 
in 2001 for a Master’s 
program in Physics at 
Free University Amster-
dam. In April 2009 he 
obtained his PhD at TU/e 
with the Coherence and 
Quantum Technology 
section. Even during his 
Master’s program he 
knew that he wanted to 
stay in the Netherlands. 
“I liked the open culture 
in the practice of science. 
The exchange of ideas 
takes place on a level 
playing field here.  
In Romania these  
things are governed by  
hierarchy much more.  
In addition, the status 
you have here as a PhD 

Gabriel Taban

NL, my new home?

Gabriel Taban

Look who’s talking 

Willem van Hoorn is a cautious, though 
enthusiastic talker. He is not easy to 
keep up with while writing. It soon 
becomes clear that he puts as much 
passion into his work as into his words.

What exactly is it that you do?  
“My job description is ‘internationali-
zation adviser ’. I initiate all kinds of 
activities focusing on the embedding of 
the almost one thousand international 
TU/e staff members, making them feel 
at home. Think of the introductory days. 
In the past year, for example, I set up 
the buddy system (coaching system 

whereby a new foreign staff member  
is shown the ropes by someone who 
has worked here for longer, ed.), fitted 
out the common room in the Bunker 
together with colleagues of the STU, 
helped organize the Brainport 
International Weekend and developed  
a ‘teaching across cultures’ course.” 

Is there not a risk of international  
staff members being singled out as a 
separate community as a result of all 
those special initiatives? 
Van Hoorn ponders for a bit. “Positive 
discrimi nation is not good. Indeed, it  

is not necessary at all for this group,  
as they are extremely privileged, highly 
educated people. Still, this does not 
mean that they cannot benefit from  
a leg-up. We often see that someone  
who moves abroad for a longer period 
ends up in low spirits. Their colleagues 
in the host country already have their 
own social networks. I often hear 
people say that they consider their 
Dutch colleagues to be very helpful,  
but this tends to stop at 5 p.m.” 

So that attention is really necessary?  
“I think it is. It is also to do with being  
a good employer. Expressing that it is 
good to have that other person here. 
We have a dire shortage of knowledge 
workers, and proper embedding is the 
best recruitment.”

Anything to add? 
“I think this job is great fun and I am 
learning new things every day. It is 
fascinating to look at yourself and  
your country through the eyes of 
international colleagues. Without  
being aware of it you think that your 
own values and habits have a universal 
validity, when this is only partly so. 
That awareness is very enriching for 
me.” (SK)

Rectification
In Cursor 8 it said in the article ‘Cooking, swimming and maths’: it is the first 
time for the Department of Mathematics & Computer Science to organize a  
modeling week whereby students also sojourn together in a bungalow park.  
This is incorrect. It was not the first time for the Department to organize a  
modeling week, but the first time this week was organized for Master students. 
In the postMaster program of the Department -Mathematics for Industry- the 
modeling week has been organized since 1999. (HB)

Willem van Hoorn. Photo | Bart van Overbeeke

Willem van Hoorn | internationalization policy official at DPO



Cantus tegen kanker
De Eindhovense Studentenvereniging 
Demos houdt morgen, vrijdag 19 
november, in de Bunker een cantus 
voor het goede doel. De opbrengst 
gaat naar de Vereniging Ouders, 
Kinderen en Kanker. Tijdens de cantus 
worden onder meer nummers van 
Kinderen voor Kinderen gedraaid. Een 
entreekaartje kost tien euro en dit 
bedrag gaat geheel naar het goede 
doel. Vrijdagavond kan er meer 
gedoneerd worden en er is een loterij 
om extra geld in te zamelen. Wil je 
meedoen, stuur dan een mailtje naar  
kindercantus@demos.nl. De cantus 
begint om 20.00 uur. (JvG)

Tomorrow, on Friday, 
November 19, Eindhoven 
student association 
Demos is organizing a 

‘cantus’ for charity in the Bunker 
starting at 8PM. Profits go to the 
Association Parents, Children and 
Cancer (VOKK). To sign up, send an 
e-mail to  kindercantus@demos.nl.

[E]

Foto’s | Bart van Overbeeke
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En hoe is het in Tokyo?

Japan, ik mocht er eindelijk heen. Het land van rauwe vis, 
volgepropte treinen, game centers, automaten met gebruikt 
ondergoed van schoolmeisjes in plaats van cola, pokemon, 
gadgets, prachtige herfstkleuren, rijke cultuur, hikokimoris, 
een variëteit aan (goed!) eten waar je u tegen zegt, en 
natuurlijk hentai. Het is wel duidelijk: ik had er zin in.
Heb je ooit anime gekeken, manga gelezen of een spel 
gespeeld van Japanse origine en gedacht dat er ook maar 
iets raar was? Mijn gedachte bij Japan is nu “het is écht zo”. 
Er zijn écht constant blije muziekjes in de winkel en de 
roltrappen praten écht tegen je. Schoolmeisjes hebben  
écht korte rokjes aan en als de trein vol zit, proppen ze je  
er écht in.

Voor mijn stage werk ik bij het bedrijf ATR (Advanced 
Telecommunications Research Center). Google ‘Geminoid’ 
voor het waarschijnlijk bekendste onderzoek van ATR. 
Als Industrial Design-student werk ik bij de afdeling 
ATR-Promotions, die van de onderzoeksresultaten daad-
werkelijke verkoopbare producten en/of services maakt.  
De inhoud van mijn stage varieert nogal, maar zweeft tussen 
grafisch ontwerp, user interface design en programmeren. 
Maar het meest interessante aan dit bedrijf voor studenten 

die mogelijk ook naar Japan willen voor hun stage, is het feit 
dat ze een speciale afdeling hebben voor het regelen van je 
visum, verblijf en alle andere vragen die je maar mocht 
hebben. En zij kunnen natuurlijk gewoon Engels.

Stel je wilt ergens in Japan stage lopen waar ze niet zo’n 
afdeling hebben, studeer dan eerst een jaartje of twee 
Japans. In Nederland zijn we ondertussen gewend aan  
het feit dat iedereen minstens een beetje Engels kan. 
Verwacht dat niet van Japanners. Als ik zou zeggen dat 
niemand in Japan Engels spreekt, sluit ik slechts een 
handjevol mensen uit.

Ik hoop dat ik in deze woorden de mensen die al wat 
interesse hadden om naar Japan te gaan wat meer informatie 
heb kunnen geven. In Japan wonen zal je waarschijnlijk niet 
tegenvallen. De mensen zijn erg aardig en zelfs al spreek  
je geen Japans, ze doen hun uiterste best je te begrijpen.  
Het is een hele ervaring.

Overweeg je om een keer naar Japan te gaan om er stage te 
lopen, of gewoon omdat het nou eenmaal zo’n maf land is, 
en wil je er wat meer over weten? Neem dan een kijkje op 
mijn blog, die ik (vrij onregelmatig…) update met mijn 
ervaringen in Japan. Posts variëren van reisverhalen tot 
frustraties en opvallendheden. Voel je ook vrij om via die 
blog een e-mail te sturen met vragen (of wat dan ook)  
over Japan. Kijk op 8hourslater.wordpress.com. 

Timo Bleeker, student Industrial Design

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. 

Mindmappen met KIVI NIRIA

Meer dan drie liter bier in honderd minuten

De studententak van ingenieursvereni-
ging KIVI NIRIA houdt 24 november  
de workshop ‘Digitaal mindmappen’.  
De deelnemers leren van 18.45 tot  
22.00 uur in het Auditorium hoe ze  
snel en gestructureerd een hele berg 
aan informatie kunnen doornemen  
en overzichtelijk kunnen ordenen. 
De studententak van de vereniging  
heeft als doel studenten te helpen  
met het opbouwen van een netwerk  
met het bedrijfsleven. Dit collegejaar 
staat onder meer nog een nieuwe 
mediatraining (hoe zet je bijvoorbeeld 
Linkedin in voor sollicitaties) op de 
planning. Robeco houdt 15 december 
een lezing over beleggen en in maart 
wordt een Ladies Career Night (over 

zakenvrouwen in topfuncties) gehouden. 
Kijk voor meer informatie en voor het 
aanmelden voor één van de activiteiten 
op www.ykns.nl. (JvG)

Vochten de oude Romeinen hun 
gevechten nog in de arena uit, 
tegenwoordig beconcurreren de mannen 
elkaar in een wedstrijdje bier drinken. 
Studievereniging Thor (Electrical 
Engineering) hield afgelopen maandag 
voor de derde keer de CenTHORion, 
waarbij studenten honderd minuten 
lang elke minuut een shotje bier 
drinken. Degenen die de rit uitzaten, 
tikten zo’n 3,4 liter bier weg.

Je mag niet leunen op de bar, je mag niet 
naar het toilet, je mag niet overgeven  
en -in antwoord op een vraag van een 
student- nee, je mag ook niet tegen  
de bar pissen. Over de relatief grote 
hoeveelheid bier hebben de studenten 
zich van tevoren niet druk gemaakt.  

“Je kunt stoppen wanneer je wilt.” 
Jos van Hees en Max Schoonderbeek 
doen voor de eerste keer mee.  
Ze hebben wel eens eerder meer dan 
drie liter bier gedronken, maar dan was 
het verspreid over de avond - niet in een 
tijdsbestek van dik anderhalf uur.  
Freerk Venhuizen slaagde er vorig jaar 
niet in alle honderd shotjes te drinken 
en wil het dit jaar wél halen. Ditmaal 
moest hij echter de handdoek in de  
ring gooien bij shotje 95. Uiteindelijk 
haalden zes van de twaalf studenten de 
eindstreep - waarna er een stormloop 
naar de toiletten volgde om één en ander 
te lozen. Schoonderbeek doorstond de 
test ook, zij het met enige moeite. “Bij 
de veertig borreltjes begon het echt 
tegen te vallen, mijn maag begon vol  

te raken. Gelukkig heb ik de honderd 
gehaald.” (JvG)

On November 24,  
engineering association 
KIVI NIRIA’s student 
branch organizes a 
workshop in ‘digital 

mindmapping’. In the Auditorium, from 
6.45-10PM, participants will learn how 
to scan and organize a large amount of 
information in a quick and structured 
fashion.  
For more information and signing  
up for these or other activities, check 
www.ykns.nl. 

The ancient Romans may 
have dueled in arenas, 
but today’s men compete 
in beer drinking matches. 

Last Monday, Thor study association 
(Electrical Engineering) organized the 
third edition of CenTHORion, during 
which students have to take a shot 
a minute, for one hundred minutes 
straight. Those who managed to go the 
distance downed a total of 3.4 liters of 
beer. In the end, six out of twelve com-
petitors finished the race.

[E]

[E]
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Kromme vloeren 
en kartonnen 
muren 

Al een paar keer heb ik het op deze 
plek gehad over de TU/e-campus.  
De mooie campus, waar de meest  
in het oog springende toegangsweg 
uitkomt in een fietsenstalling, waar 
een overdaad aan beton wordt 
aangevuld met kunstwerken van  
nog meer beton, en waar de andere 
kunstwerken ofwel een beetje 
pervers ofwel permanent stuk zijn. 
Ik ben de laatste die zal ontkennen 
dat een vernieuwende visie nodig is. 
Ik heb me daarom ingehouden toen 
de foeilelijke W-hal tot monument 
werd verklaard. Ik wacht eens af hoe 
de verbouwing uitpakt (en het dak  
is via Google Maps nog wel aardig). 
Maar wat ik nu heb gehoord, daar 
vallen werkelijk mijn schoenen van 
uit. Men wil van het Paviljoen een 
monument maken. ‘Men’ is hier 
Wederopbouwerfgoed Eindhoven 
(Cursor 7), een stichting die de 
politiek adviseert over monumenten. 
Het Paviljoen is een noodgebouw  
dat er al 45 jaar te lang staat. Het is 
er te koud of te warm, als er iemand 
over de gang loopt is een docent 
even onverstaanbaar, en de vloeren 
staan zo krom dat je bijna omvalt.  
Ik ken niemand die ooit een goed 
woord voor het gebouw heeft 
overgehad. Ik snap eigenlijk niet 
eens wat men, mocht de monumen-
tenstatus er ooit komen, überhaupt 
wil behouden. Het lekkende dak?  
De kartonnen muren? De, uhm, 
constructie? 

Iedereen die in het Paviljoen moet 
zijn, klaagt steen en been, iedereen 
die er niet moet zijn, valt het niet op. 
En dat moet een monument worden? 
Ik zou een dringend verzoek willen 
doen aan het bestuur van Stichting 
Wederopbouwerfgoed Eindhoven. 
Bedenk u alstublieft nog een tweede 
maal. Ga er eens lunchen. Maak 
desnoods wat foto’s voor het 
nageslacht. Maar kom dan net als  
ik tot de conclusie dat het een teken 
van vooruitgang is als nu eindelijk 
na een halve eeuw dit noodgebouw 
met de grond gelijk wordt gemaakt.

Bram van Gessel is promovendus bij 
Technische Natuurkunde

Denk als een Innovator; 

laat andere mensen 

het vuile werk voor je 

doen. Cursor gaat voor 

je op pad om de beste 

keus te zoeken, zodat 

het studentenleven 

in Eindhoven nog wat 

aangenamer wordt:  

de ConStudentenBond. 

Deze keer onder het 

mom van ‘in een  

studentenhuis is  

altijd wat te eten ’:  

de lekkerste schimmel.

Robert Oosterhof, 
zesdejaars BMT
Chris Hoedemakers, 
derdejaars ID
Berend Hoogendoorn, 
vierdejaars ID

PANEL VAN DE WEEK 

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Champignon
De champignon is de meest gegeten schimmel onder de Nederlanders (lees: meest  
gegeten eetbare schimmel). Hij wordt dan ook meteen als dusdanig herkend, en alle  
andere zwammen worden met deze klassieker vergeleken. Chris beschrijft het witte hoedje 
als zacht, maar ook stevig. Een beetje rubberachtig, maar toch lekker. Wat tegenvalt,  
is het gebrek aan smaak bij het eten van champignons buiten een gerecht. Wat eigenlijk 
vooral mist, is de combinatie met dieprode tomatensaus, rulgebakken gehakt en spaghetti.  
Sorry jongens, vandaag doen jullie het met schimmels…

Oesterzwam
Zoals Timon en Pumba als eens zeiden: slijmerig, maar smakelijk. Met deze hakuna-matata-
instelling wordt er op de zwammen ingedoken. De wat onprettige structuur valt meer op dan 
de smaak, die niet zo snel naar voren komt. De witte dingetjes die oesterzwammen heten, 
zijn flubberig, Chris had een taai stukje (misschien een stukje steel), er zitten draadjes in die 
het moeilijk maken te kauwen… al met al krijgt deze vanavond de geuzennaam ‘snot onder  
de champignons’ toebedeeld. En dat zegt genoeg.

Shii-take
De Chinese variant van de champignon. Met een slankere steel en dunner hoedje is hij  
goed te onderscheiden in de selectie paddenstoelen. Robert vindt het een lekker snotje,  
dat wel een beetje taai is. Ook hier mist weer een duidelijke smaak, maar aan de vieze 
gezichten die worden getrokken is het beetje smaak al voldoende om wat misselijkheid  
te creëren. De verwrongen uitdrukkingen kunnen ook voortkomen uit de associatie met  
het snotverhaal van Robert. Nee, ook dit is duidelijk geen winnaar …

Kastanjechampignon
Bij voorbaat roept Berend al dat hij zeker weet dat dit de lekkerste is!  
Hij ziet er ook smakelijker uit dan de rest, omdat hij niet zo bleek is als zijn 
medeschimmels. Robert vindt ze sterker van smaak dan de champignons, 
en een stevigere structuur hebben. En hij is zeker beter dan de oesterzwam! 
Een en al lof voor deze stevige bruine jongens, ze zijn lekker, niet slijmerig 
en zien er ook nog eens smakelijk uit. Een overduidelijk beste keus,  
mocht je schimmels in je voedsel willen verwerken.

BESTE KEUS

Studenten versieren  
docenten massaal

Vijf euro wordt 3.200 euro

Bijna zestienduizend studenten zouden 
wel eens een docent of docente van hun 
hbo of universiteit hebben versierd. Dit 
blijkt uit onderzoek van studentenweb-
site Studenticoos.nl en onderzoeks-
bureau Markteffect. 

Volgens dr. Karen Ali, hoofd van het 
Onderwijs en Studenten Service 
Centrum, gelden voor dergelijke relaties 
regels aan de TU/e. Zij maakt een 
onderscheid tussen gewenste en 
ongewenste omgang. Als er sprake is 
van gewenste omgang tussen een 
docent en meerderjarige student zijn er 
geen wettelijke belemmeringen, stelt 
Ali. Waarbij ze de kanttekening plaatst 
of het verstandig is. “Ethiek speelt een 
belangrijke rol. Al snel is er sprake van 
ongelijke machtsverhoudingen, 
afhankelijkheid en belangenverstrenge-
ling.”
Is er sprake van ongewenste omgangs-
vormen (seksuele intimidatie), dan 
wordt het een ander verhaal. Een 
student of medewerker kan een officiële 

klacht indienen bij één van de vertrou-
wenspersonen en vervolgens wordt  
een klachtencommissie ingesteld. Na 
onderzoek kan die commissie adviseren 
‘disciplinaire maatregelen’ te treffen. 
Voor studenten is dit het geheel of 
gedeeltelijk ontzeggen van de toegang 
tot de gebouwen en terreinen voor 
hoogstens een jaar. De commissie kan 
ook adviseren om personeel vrijwillig 
een andere functie te geven en 
studenten een andere begeleider toe te 
wijzen of in een andere werkgroep te 
plaatsen. (JvG)

Zet vijf euro in drie uur tijd om in zoveel 
mogelijk geld. Deze opdracht kregen 
studenten die de minor Entrepreneur-
ship en Innovation volgden. De 22 
deelnemende studententeams 
verdienden in totaal 3.200 euro. De 
studenten verdienden onder meer geld 
door workshops te geven in het 
schrijven van een cv, door sociale 
programma’s die probleemjongeren 
moeten helpen te promoten en door 

spandoeken voor voetbalwedstrijden te 
maken. (JvG)

Supposedly, close to 
sixteen thousand stu-
dents have made a pass 
at one of their college 

or university lecturers at some point in 
time. These results were found following 
a study by student website studenticoos.
nl and market researcher Markteffect.

Take five euro and turn it 
into as much money as 
possible in three hours’ 
time. It’s what students 

of the minor Entrepreneurship and  
Innovation were assigned to do.  
The 22 participating student teams 
made a total of 3,200 euro.

[E]

[E]

Studenten worden 
geraakt in hun beurs

Studentenfractie PF liet studenten 
dinsdag 16 november op een (karton-
nen) beurs schieten met een paint-
ballgeweer. Het doel was om studenten 
te laten ervaren hoe het is om in de 
portemonnee te worden geraakt - met 
een knipoog naar de kabinetsplannen.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord 
afgesproken dat studenten die meer dan 
één jaar studievertraging oplopen 
drieduizend euro meer collegegeld 
moeten betalen en hun OV-kaart 
kwijtraken. Ook krijgt de hogeschool of 
universiteit in dat geval een boete van 
drieduizend euro per student. Deze 
maatregel zou al vanaf het collegejaar 
2011-2012 ingaan.
Bouwkundestudenten Sven van der 
Heiden en Eefje Hendriks hebben net 
geschoten. Ze zien weinig heil in de 
kabinetsplannen. “Als ik nu aan het 
begin van mijn studie stond, had ik 
andere beslissingen genomen”, stelt 
Eefje. “Dan had ik bijvoorbeeld geen 
bestuur gedaan en geen stage gelopen.” 
Sven: “Bij Bouwkunde doen veel 
studenten een dubbele richting. Je redt 
het niet om dat nominaal te doen. En 
extra certificaten halen, zit er dan ook 
niet meer in.” 
Marck Evertsen, eerstejaars Bouwkunde, 

maakt zich vooralsnog niet druk. Hij 
weet dat studenten wat meer moeten 
gaan betalen, maar hij weet niet hoeveel 
en wanneer.  
Hoe de regeringsplannen er in de 
praktijk precies uitzien, is nog niet 
helemaal duidelijk. Op 29 november 
wordt de onderwijsbegroting in de 
Tweede Kamer gesproken. Voor die tijd 
willen de studentenorganisaties, 
waaronder het ISO en de LSVb, een 
petitie aanbieden aan de minister van 
Onderwijs. De petitie staat online op  
www.minimaalnominaal.nl. (JvG/HOP)

On Tuesday, November 
16, student fraction PF 
had students shoot at a 
(cardboard) purse with 

a paintball gun. Their goal was to have 
the students experience what it’s like to 
have people messing with your money 
- playfully referring to the government’s 
new plans. The coalition agreement 
states that students that drop behind 
more than one year are going to have 
to pay an extra three thousand euro 
in tuition fees, and lose their public 
transport card. 
Student organizations will present a 
petition to the minister, which can be 
found at  www.minimaalnominaal.nl. 

[E]
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Ashriti en Gregory Govender | “Ik werd verliefd op de chauffeur”

Dat treft!

Ashriti en Gregory Govender uit 
Zuid-Afrika promoveerden maandag  
15 november. Zij om twee uur, hij om 
vier uur ’s middags. Een bijzondere 
gebeurtenis voor hen, maar zeker ook 
voor de TU/e. Het gebeurt niet elke dag 
dat een echtpaar bijna gelijktijdig een 
bul ophaalt.

De novemberstorm kletst tegen de 
ramen van het Holiday Inn. In de 
nephaard kronkelen goudgele vlammen 
en de cappuccino is binnen handbereik. 
Een korte, beschaafde stilte volgt als 
een ober verderop kopjes met schel 
geweld op de tegels laat vallen. Het 
echtpaar Govender is voor een week 
terug in Eindhoven. Hoe anders dan  
hun eerste dag in Brabant. Het is juni 
2005 en de zomer staat op springen.  
Op verzoek van Sasol, een chemiebedrijf 
in Zuid-Afrika, trekken Ashriti en Gregory 
naar Europa. Beiden als promovendus 
aan de faculteit Scheikundige Techno-
logie en ieder voor een eigen onderzoek 

naar Fischer-Tropsch, het procedé 
waarmee olie uit steenkool en aardgas 
wordt gewonnen.
De eerste maand brengen ze door in een 
studentenwoning in de roemruchte wijk 
Hemelrijken. Wonend tussen piepjonge 
bachelors. Zitten, slapen, koken en 
wassen op postzegelformaat. Verruild 
voor een ruim huis in Zuid-Afrika.  
“Ach, eigenlijk vonden we dat niet  
eens zo erg. We beschouwden het  
als een eer dat Sasol ons vroeg.  
En een unieke kans om Europa te zien.”
Snel daarna vinden ze een leuk 
appartement in de Dommelstraat.  
Een memorabele plek waar hun 
dochtertje Suhina in 2006 het levens-
licht ziet. ‘My sweet poppetje’ legt de 
drukbezette onderzoekers een ander 
tempo op. Zonder twijfel het mooiste  
dat is voortgekomen uit hun simultane 
wetenschappelijke loopbaan.  
Maar daarvoor moeten we even  
terug naar Zuid-Afrika.
Ashriti (32) en Gregory (35), beiden 

geboren in Durban en opgegroeid in 
Umzinto, KwaZulu Natal. Een stadje 
omgeven door suikerrietvelden. Ze 
blinken uit op de middelbare school. 
Vanaf 1994 stuurt Gregory elke dag het 
busje van zijn oom naar de universiteit 
in Durban. Andere studenten rijden mee. 
Twee jaar later ook Ashriti. Tijdens de 
dagelijkse rit van een uur heen en een 
uur terug klikt het tussen de twee.  
Ze kunnen eindeloos praten. “Op de weg 
terug zette ik haar altijd als laatste af”, 
grijnst Gregory als hij zijn strategie 
verklapt. “Ja, en ik werd verliefd op de 
chauffeur”, bekent Ashriti lachend.
Hij heeft een lening afgesloten voor zijn 
studie, zij krijgt een beurs van Sasol. 
Wegens gebrek aan werk volgt Gregory 
na het behalen van zijn bachelor nog 
een studie van twee jaar. Samen 
studeren ze af in november 2000.  
Een maand later, 28 december, trouwen 
ze voor de wet. Dankzij het boterbriefje 
kan niet alleen Ashriti een week later 
aan de slag bij Sasol, ook haar man 

Gregory is drie maanden later welkom. 
“Dat is bedrijfspolitiek: Sasol bindt 
werknemers aan zich door ook voor  
hun familie te zorgen.”
Het kersverse echtpaar werkt een jaar 
lang om zelf de ‘echte’ trouwerij te 
betalen en weigert, zoals de traditie 
verlangt, hun ouders daarvoor te laten 
opdraaien. Een hindoe bruiloft is 
name lijk een rib uit het lijf. Op 8 
december 2001 is het zover. Vele dagen 
van voorbereiding, vijfhonderd gasten  
in een grote hal, omgeven door pracht 
en praal. “Nee, nerveus was ik niet, 
hooguit bang dat ik zou struikelen  
over mijn gewaad”, gniffelt Ashriti.
Ze gaan wonen in Vanderbijlpark,  
een van de betere woonoorden op  
tien minuten rijden van Sasolburg,  
een industrieel complex en stad voor 
werknemers ineen. Vier jaar werken  
en nog meer studeren volgen. Als  
de studies bijna zijn afgerond, de 
tropenjaren erop zitten en gezinsuit-
breiding zich in het achterhoofd nestelt, 

vraagt Sasol of ze naar Eindhoven willen. 
“Na een nachtje slapen hebben we ja 
gezegd. Het avontuur was te aanlokke-
lijk. We reizen graag.”
Londen, Venetië, Parijs. De afstanden 
vanuit Eindhoven zijn een peulenschil. 
Pisa in een dagje op en neer? Geen  
probleem. Ook na de komst van Suhina 
blijven ze genieten van hun uitstapjes. 
En in Eindhoven beleven ze vier intens 
gelukkige jaren. Uit eten met vrienden, 
de bioscoop, bowlen voor het cricket-
team PSV Tegenbosch. Het leven als  
een zegen, beseffen ze. “Alsof we nu 
terugkomen in ons tweede huis. Nee 
hoor, na al die jaren samen studeren, 
werken en wonen, kunnen we nog 
steeds eindeloos met elkaar praten.  
We zijn het zo gewend”, verzekeren ze. 

Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke

Deze week treft Cursor Laurens Prins, TU/e-student Industrial Design.  
Er hangt een ontspannen sfeer bij de faculteit in het Hoofdgebouw wanneer  
Cursor bij de derdejaars student aanschuift.

“In de eerste jaren heb ik veel moeite gehad om mijn draai hier te vinden”, 
antwoordt de student eerlijk wanneer Cursor hem vraagt naar zijn ervaringen aan 
de faculteit. “Maar door de sfeer en opdrachten ben ik alsnog blijven plakken”, 
lacht hij. Van sfeer is er zeker sprake: in de grote ruimte zitten kleine groepen 
studenten al lachend gezamenlijk aan projecten te werken. 
Zelf is Laurens met enkele studiegenoten bezig met een project om communicatie 
tussen faculteitsleden te verbeteren: “Ons project betreft het inzetten van Twitter. 
Door het ontwikkelen van interactieve tafels voor in de kantine hopen we door 
middel van ‘getweete’ vragen de communicatie tussen studenten te bevorderen  
om zo de opleiding socialer te maken.”
Als Cursor hem vraagt naar de toekomst, zegt hij: “Ik wil graag in de design-  
industrie werken, maar me meer richten op een functie richting management 
binnen ontwerpteams. Mijn doel is ook om mijzelf verder te ontwikkelen als 
persoon. Ik weet nu beter wat ik wil en daar ga ik voor!” (FK)


