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De gemeente Eindhoven en de TU/e 
moeten bezuinigen en stoppen daarom 
met het witte fietsenplan. Dat hebben 
de universiteit en de gemeente woens -
dag laten weten.
Studenten zullen op zoek moeten gaan 
naar goedkope alternatieven van 
vervoer. 

De witte fietsen hebben sinds 2007 
gretig aftrek gevonden. In totaal zijn er 
de afgelopen vier jaren zo’n acht-
honderd tweewielers met het logo van 
de TU/e verstrekt. Per fiets werden de 
kosten gedeeld. Dat kwam neer op 140 
euro ieder voor de gemeente, universi-
teit en de student.

Opvallend was het grote aantal buiten -
landse masterstudenten, Chinezen en 
Indiërs voorop, die gebruik maakten van 
de regeling. Van alle studenten op een 
witte fiets kwam ongeveer de helft uit 
het buitenland. 
Zowel de TU/e als de gemeente heeft 
jaarlijks 25.000 euro meebetaald aan 
het project. De financiële steun was 
bedoeld om het imago van ‘Eindhoven 
studentenstad’ op te krikken. De 
opvallende witte Batavusfietsen 
moesten het stadsbeeld gaan kleuren en 
het studentikoze karakter versterken.
Dat voornemen is ten dele geslaagd, 
maar krijgt nu wegens geldgebrek geen 

vervolg. Volgens projectleider Ton Baars 
van het Onderwijs en Studenten Service 
Centrum (STU) zijn er nog achttien witte 
fietsen te verdelen onder het motto: wie 
het eerst komt, het eerst maalt.
Baars betreurt de stopzetting van het 
fietsenproject. “De regeling is redelijk 
succesvol geweest. Hoewel 140 euro 
voor sommige studenten nog erg veel 
geld is, konden we de fietsen zonder 
veel reclame altijd makkelijk kwijt. Er zat 
een stijgende lijn in. Daar komt nu 
helaas een einde aan.” (FvO)

21 april 2011

Colofon

Laat ik er niet te veel woorden aan 
vuil maken. Het witte fietsenplan 
van de TU/e en de gemeente wordt 
stopgezet. Het meest in het oog 
springende onderdeel van de cam-
pagne ‘Eindhoven Studentenstad’ 
verdwijnt daarmee uit het straat-
beeld. Weg studentikoze uitstra ling, 
weg ook stukje duurzaamheid, 
waarmee zowel de universiteit als 
gemeente zich graag op de borst 
klopt. Einde van een glorieus idee. 
Wat rest voor de toekomst; half 
afgetakelde barrels op twee wielen. 
Verroeste fietsenframes met TU/e-
logo. Niet bepaald een visitekaartje 
voor Eindhoven.

Met een mogelijke boete van drie-
duizend euro in het vooruitzicht 
zien nog maar weinig studenten het 
zitten om voor een bestuursfunctie 
te kiezen. Jammer voor het vereni-
gingsleven, en bovendien ook een 
gemiste kans voor onze toekomstige 
afstudeerders. Bestuurservaring 
staat tenslotte goed op je cv, toch? 
Dat bleek een wat overhaaste ver-
onderstelling. Recruiters van DAF en 
FEI dachten er in ieder geval anders 
over. En van andere bedrijven zoals 
Philips Research, ASML en Vander-
lande kwam überhaupt geen reactie.
Lees meer op pagina 10 t/m 13

Rewwwind - www.tue.nl/cursor

Girlsday op TU/e
15 april 2011 - De twee roze 
TU/e-vlaggen voor de ingang van 
Vertigo misstonden donderdag 14 april 
tijdens de High T @ TU/e niet. De 
universiteit deed voor de eerste keer 
mee aan de landelijk georganiseerde 
Girlsday. Tijdens deze dag maakten 75 
meiden uit klas één tot en met drie van 
het voortgezet onderwijs kennis met 
bètastudies en techniek.  
Binnen de TU/e waren de faculteiten 
Scheikundige Technologie en Bouw-
kunde open voor scholieren. In heel 
Nederland waren er ongeveer 
vierduizend meisjes op pad gegaan 
om kennis te maken met technische 
beroepen of opleidingen. 

Vrij reizen voor alle studenten 
op Goede Vrijdag 
18 april 2011 - Aanstaande vrijdag, 
Goede Vrijdag, mogen alle studenten 
met een ov-jaarkaart gratis reizen. 
Studenten met een week-ov mogen 
normaal gesproken niet vrij reizen op 
feestdagen, maar Goede Vrijdag vormt 
een uitzondering op die regel.

Ter Horst: Hoge salarissen 
“niet meer uit te leggen”
19 april 2011 - De hoogte van het salaris 
van hbo-bestuurders moet alleen nog 
van het aantal studenten afhangen, 
vindt HBO-raadvoorzitter Guusje ter 
Horst. Andere criteria gaan verdwijnen, 
net als de bonussen. Aan de TU/e 
kregen tot en met 2008 de leden van 
het College van Bestuur een bonus - in 
dat laatste jaar was dat 35.000 euro. 
Met ingang van 1 januari 2009 is de 
beloningsstructuur van het CvB 

gewijzigd: de bonus is afgeschaft en als 
vaste component (35.000 euro) 
opgenomen in het reguliere salaris. Het 
bruto jaarsalaris van de CvB-leden in 
2010 was: rector Hans van Duijn en 
collegelid Jo van Ham: 180.582 euro 
bruto. In mei 2010 trad Arno Peels aan 
als CvB-voorzitter, als opvolger van 
Amandus Lundqvist. Hun salarissen 
over 2010: Lundqvist: 67.441 en Peels 
121.742 euro bruto. 

Kamer nog niet klaar 
met bijverdiengrens
20 april 2011 - Een parlementaire 
meerderheid wil dat staatssecretaris 
Zijlstra uitzoekt hoeveel studenten in 
2008 netto meer dan 10.630,74 euro 
verdienden. Vorige maand ontvingen 
bijna twintigduizend studenten een 
brief van DUO met de mededeling dat 
zij honderden euro’s moeten terug-
betalen, omdat zij in 2008 bruto meer 
hadden verdiend dan 12.916,17 euro. 

Girlsday on TU/e
April 15, 2011 - The two pink TU/e flags 
at the entrance of Vertigo last Thursday, 
April 14 were very appropriate for the 
High T @ TU/e. It was the first time TU/e 
participated in the nationwide event 
Girlsday. During the day, 75 high-school 
girls aged 12-15 were introduced to 
science studies. 

Ter Horst: high salaries “impossible to 
explain anymore”
April 18, 2011 - Salaries of HBO board 
members should be dependent on the 
number of students exclusively, says 
HBO-council chairwoman Guusje Ter 
Horst. Other criteria as well as bonuses 
will be phased out. TU/e already 
discontinued the bonus system for 
board members in 2009. Since January 

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

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

online after the previous Cursor  
magazine was published? 

[E]

TU/e volgt Delftse samenwerkingsplannen met interesse
De Delftse collegevoorzitter Dirk Jan van 
den Berg toonde zich vorige week in het 
universiteitsblad Delta een warm voor -
stander van een nauwe samenwer king 
met de universiteiten van Rotterdam en 
Leiden. In Eindhoven volgt het College 
van Bestuur de plannen van haar 
federatiepartner met interesse, aldus 
woordvoerder Peter van Dam. “We zien 
het niet als bedreiging voor de 3TU.
Federatie. Elke samenwerking heeft zijn 
eigen doelstellingen.”

Ook de TU Delft is bezig met het 

opstellen van een strategisch plan voor 
de komende jaren: de Strategische 
Roadmap 2020. Een interessant 
discussiepunt daarbij is de vraag of de 
TUD nauw moet gaan samenwerken met 
Leiden en Rotterdam. Collegevoorzitter 
Dirk Jan van den Berg vindt dat zijn 
universiteit moet durven nadenken over 
die vraag. Doelt hij daarbij mogelijk op 
een fusie? In het universiteitsblad Delta 
zegt hij daarover: “Hoe het precies 
technisch uitgewerkt wordt, is fase twee. 
Maar laten we voor het beeld even 
zeggen dat er dan één universiteit is.” 

De drie CvB’s zijn al in gesprek over de 
gezamenlijke toekomstplannen en in 
maart zou daar een strategisch 
document over verschijnen, maar dat is 
uitgesteld, aldus Delta.
Wat vindt de TU/e, dat samen met Delft 
en Twente in de 3TU.Federatie zit, van 
deze plannen? “Eindhoven volgt die met 
veel interesse”, vertelt woordvoerder 
Peter van Dam, “en de TUD heeft hier 
ook altijd open kaart over gespeeld in de 
wederzijdse gesprekken. Dat doen wij 
ook richting Delft en Twente als het gaat 
over onze samenwerkingsplannen met 

Volgend collegejaar 
geen witte fietsen meer

The city of Eindhoven 
and TU/e have to 
economize and therefore 
decided to terminate 

the white-bike plan. Students will 
have to be on the lookout for other 
cheap ways or transport, the city and 
university said last Wednesday. In the 
past four years, some eight hundred 
bikes bearing the TU/e logo have been 
distributed. For each bike, the costs 
were split: the city, university and the 
student each paid 140 euro. 

[E]

Een jaar eerder overschreden veel 
minder studenten de regeling, zo’n 
veertienduizend.

Computerstoring DUO 
20 april 2011 - Studenten krijgen deze 
maand hun berichten van de Dienst 
uitvoering onderwijs niet digitaal, maar 
per post toegestuurd. Dat komt door 
een storing in het nieuwe computer-
systeem van de dienst. Dit nieuwe 
systeem functioneert wel, alleen 
kunnen de medewerkers het systeem 
niet in. Daarom wordt de post nu 
handmatig verwerkt. 
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bijvoorbeeld Utrecht, Nijmegen en 
Tilburg. Die verschillende samenwer-
kingsverbanden kunnen ook goed naast 
elkaar bestaan. Elke samenwerking 
heeft zijn eigen doelstellingen. Binnen 
de 3TU.Federatie vindt de samenwerking 
vooral plaats op werkvloerniveau. Maar 
de TU/e zoekt ook partners die 
complementair zijn aan de eigen 
instelling, zoals Utrecht en Nijmegen.” 
Volgens Van Dam leven er aan de TU/e 
op dit moment geen plannen om in de 
toekomst zeer nauw te gaan samen-
werken met een andere instelling. (HK)

TU/e volgt Delftse samenwerkingsplannen met interesse
Last week, Delft Chair-
man of the Executive 
Board Dirk Jan van 
den Berg proved to be 

highly in favor of a close collaboration 
with the universities of Rotterdam and 
Leiden. The Eindhoven Executive Board 
is closely monitoring the plans of its 
federation partner, says spokesperson 
peter van Dam. “We don’t consider this 
to be a threat to the 3TU.Federation. 
Each collaboration has its own objec-
tives.”

[E]
Paashaas met een boodschap

Manden vol boodschappen heeft de paashaas woensdag-
ochtend ‘verstopt’ op het grasveld voor het Auditorium. Op 
drieduizend chocolade-eieren staan teksten als: Take the 
stairs!, Think before printing! en Take your bike, not the car! 
Het is een actie van de Energy Man. Hij vraagt keer op keer 
aandacht voor energiebesparing voor de TU/e-campagne 
‘You’ve got the power!’. Ook ditmaal op een vrolijke manier en 
nu zelfs met materiaal dat energie geeft: 108 kcal. (NS)

http://w3.tue.nl/nl/diensten/dh/energiecampagne/ 

On Wednesday morning, the Easter bunny ‘hid’ 
baskets full of groceries on the lawn in front of 
the Auditorium. Three thousand chocolate eggs 
carry messages like “take the stairs!”, “think 

before printing!”, and “go by bike, not by car!” It’s an initiative 
from the Energy Man. He continuously calls attention to energy 
saving for the TU/e campaign ‘You’ve got the power!’

[E]

Geen papieren Cursor in week 17 en 18
In verband met Pasen en Bevrijdingsdag verschijnt Cursor in 
week 17 en 18 niet op papier. In die weken zit de redactie niet 
stil: actueel nieuws is te volgen via  www.tue.nl/cursor en op 
Twitter (@tuecursor).
De volgende papieren uitgave, Cursor 26, ligt op donderdag 
12 mei in de bakken op de TU/e-campus.
De redactie wenst iedereen een fijne vakantie. (BS)

Because of Easter and Liberation Day, Cursor 
will not be published on paper in weeks 17 and 
18. Cursor 26 will be available on campus on 
Thursday, May 12. 

In the meantime, www.tue.nl/cursor and twitter (@tuecursor) 
will be the go-to places for important news updates. 
The editorial staff hopes everyone will enjoy their break.

[E]

Foto | Bart van Overbeeke 

Vrouwelijke instroom 
bètatechniek stevig 
toegenomen
Meer meisjes kiezen voor een exacte 
opleiding, zo blijkt uit cijfers die het 
Platform Bèta Techniek dinsdag 19 april 
bekendmaakte. In 2000 waren het er 
nog 5.447 en tien jaar later is dat aantal 
gestegen tot 9.463. Bètatechnische 
studies zijn sowieso populairder 
geworden. In 2000 lag de instroom 
hiervoor nog op 26.000 eerstejaars, in 
september 2010 waren dat er 34.000.

In vergelijking met het vorige studiejaar 
is de belangstelling voor bètatechnische 
studies dit jaar met anderhalf procent 
gestegen, terwijl de instroom in alle 
andere niet-exacte studies juist met 
bijna één procent daalde. Het was voor 
het tweede jaar dat bètastudies harder 
stegen dan de rest. Wel is de groei 
minder groot dan eerdere jaren en lijkt 
er volgens het Platform Bèta Techniek 
sprake te zijn van een stagnatie. Zo 
steeg de instroom in technische 
opleidingen op de hogescholen maar 
met 0,6 procent ten opzichte van het 
vorige collegejaar. 

Op de drie TU’s daalde na jaren van 
groei de instroom ten opzichte van 2009 
met zes procent. Bij de vooraanmel-
dingen voor het komend studiejaar doen 

de drie TU’s het overigens net heel 
goed; de gemiddelde stijging ten 
opzichte van vorig jaar bedraagt nu 
bijna twintig procent. (HK)

On Tuesday, April 19, the 
Platform Bèta Techniek 
published numbers that 
show more and more 

girls are opting for technical studies. 
In 2000, the number of girls was only 
5,447, but a decade later, it increased 
to 9,463. Technological studies are on 
the rise anyway. In 2000, the influx of 
freshmen was 26,000, and in Septem-
ber of 2010, there were 34,000.

[E]

of 2009, the Executive Board’s rewards 
system has been altered: bonuses (EUR 
35,000) are now included in the 
regular salary. In 2010, Executive Board 
members’ salaries were as follows: 
Rector Hans van Duijn and board 
member Jo van Ham, EUR 180,582 
gross. In May of 2010, Arno Peels 
succeeded Amandus Lundqvist as the 
board’s chairman. Their 2010 salaries 
were EUR 67,441 gross for Lundqvist, 
and EUR 121,742 gross for Peels.  

Good Friday: day of free public 
transport for all students
April 19, 2011 - Next Friday, Good 
Friday, is a day of free public transport 
for all students with a public transport 
pass. 

House of Representatives still on top of 
maximum additional income
April 20, 2011 - A parliamentary 
majority wants State Secretary Zijlstra 
to find out how many students made 
more than EUR 10,630.74 in 2008. Last 
month, almost twenty thousand 

students received a letter from DUO 
stating they had to pay back hundreds 
of euros because they earned more 
than EUR 12,916.17 gross in 2008. The 
year before, only an approximate of 
fourteen thousand students exceeded 
the maximum. 

System malfunction at DUO
April 20, 2011 - This month, instead of 
digitally, students will be receiving 
their DUO communication by regular 
mail. The service’s new computer 
system has malfunctioned. The new 
system does function, but employees 
have no access, which is why all mail is 
now processed manually.

Ach en Wee
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En ik vind

Willem Elsschot

De rubriek ‘Effe zeuren’ van 7 april was gewijd aan Elsschot (1882-1960),  
dit naar aanleiding van de recent verschenen biografie van Vic van de Reijt  
over deze Vlaamse schrijver. 

Fred Steutel had in zijn column de Cursor-lezers wellicht nog kunnen wijzen op 
een van Elsschots laatste brieven, gedateerd 30 mei 1960, aan het Eindhovens 
Studenten Corps. Hierin schrijft hij dat het onzeker is of hij -herstellende van 
een operatie- aanwezig kan zijn in Eindhoven om de eerste almanak van de 
vereniging in ontvangst te nemen. De dag daarop overlijdt hij.

Verder kan ik niet nalaten om, als bewonderaar van het oeuvre van Elsschot,  
te reageren op de karakterisering die Steutel van hem meent te moeten geven.
Direct al in het begin wordt, met verwijzing naar een tweetal zijner boeken,  
de Vlaming weggezet als een rotzak en een zwendelaar. Was het werkelijk zo 
erg? Een poging tot nuancering. Allereerst dient te worden opgemerkt dat het 
gedrag en de daden van zijn romanpersonages -bijvoorbeeld het in de steek 
laten van het dienstmeisje Louise nadat Elsschots alter ego Grünwald haar 
zwanger heeft gemaakt (Villa des Roses) en de zwendelpraktijken van 
Boorman, een ander alter ego van Elsschot, in Lijmen- de auteur niet kunnen 
worden aangerekend. Immers, ook voor boeken met een sterk autobiografische 
inslag geldt: wat is ‘Dichtung’, wat is ‘Wahrheit’? 

En dan is daar de negatieve uitspraak van Ida over haar vader. Inderdaad was 
het zo dat Elsschot, zeker als hij met een boek bezig was, koel en lomp kon  
zijn tegen vrouw en kinderen. Anderzijds was hij ook de pater familias die zich 
volledig inzette voor zijn dierbaren als de omstandigheden dat vereisten. Ook 
bezat hij een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid, bijvoorbeeld tot 
uiting komend in de gedichten die hij schreef over Van der Lubbe (1934) en 
Borms (1947). Opkomen voor de underdog en solidariteit met de onderdrukten 
in de samenleving waren constanten in zijn leven (cf. Van de Reijt, pag. 115). 
Was hij een zwendelaar? Ook daarvoor is onvoldoende bewijs aanwezig.  
Wel was hij een uiterst gewiekste zakenman die zonder mededogen optimaal 
gebruik maakte van de zwakheid en ijdelheid van zijn klanten. 

Frans Schurer | emeritus hoogleraar Wiskunde

Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008  web hosting

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

Advertentie

Plassen onder omhoog gevouwen maaiveld
Vandaag, donderdag 21 april, wordt op 
de natuurcamping in de Hoge Veluwe 
een sanitairgebouw geopend dat 
ontworpen is door de in februari bij 
Bouwkunde afgestudeerde Leonie de 
Heer. Met haar creatie ‘Op maat 
gesneden’ won ze in 2008 een 
prijsvraag onder TU/e-studenten als 
onderdeel van een masterproject. Het 
gebouw is volledig gebouwd van hout 
dat afkomstig is uit het nationale park.

De sanitaire voorziening moest zowel 
duurzaam zijn in de zin van ‘niet schade- 
lijk voor de natuur’, als ‘lang mee gaan ’. 
De Heer heeft het gebouw onderdeel van 
het landschap gemaakt. “Daarom heb ik 
het maaiveld ingesneden en omhoog 

gevouwen in twee delen. Onder het 
grootste deel zitten de sanitaire voor -
zieningen. Onder het kleinere en hogere 
dak de afwasplekken en de vuurplaats. 
Vooral dat laatste werd erg gewaardeerd 
door de jury omdat hiermee een ont -
moetingsplek voor de campinggasten 
gecreëerd wordt.”
De Heer is nauw betrokken geweest bij 
de bouw. Na het winnen van de wed-
strijd heeft ze tijdens een stage bij Jan 
Schevers Architect haar prijsvraagont-
werp uitgewerkt tot een definitief 
ontwerp. “Het was heel leerzaam te 
werken met kostenramingen, te over-
leggen met een opdrachtgever, materia-
len uit te zoeken en op gesprek te gaan 
bij mogelijke toeleveranciers. Ook de 

uitvoering was erg bijzonder. Iedere 
keer wanneer ik op de bouw kwam, 
stond er weer meer en ik zag het groeien 
tot een echt gebouw op menselijke 
schaal. Heel anders dan een maquette.” 
(NS)

Cursor nu ook op Facebook
Wil je mee discussiëren over bepaalde 
onderwerpen, je tips kwijt, commentaar 
geven op onze stukken, op de hoogte 
blijven van het actuele nieuws van de 
TU/e of gewoon je ei kwijt? Volg dan nu 
Cursor op Facebook (Zoek op Cursor TU 
Eindhoven). Elke week poneren we een 
stelling waarover je je mening kunt 
geven. De stelling van deze week: ‘Het is 
onzin dat studenten hun studie een jaar 
opzij zetten om bestuurswerk te doen’. 
Zie ook de pagina’s 10 tot en met 13 van 
deze Cursor. 
We zijn overigens ook al een tijdje actief 
op Twitter. Ook daar vind je het laatste 
nieuws en blijf je via tweets op de 
hoogte van het reilen en zeilen binnen 

de redactie. Tip: we geven via deze 
kanalen ook wel eens iets weg… (JvG)

Do you want to join 
discussions, share tips, 
comment on our articles, 
be updated on the latest 

TU/e news, or just have it all out? Then 
make sure to like Cursor on Facebook 
(search for ‘Cursor TU Eindhoven’). 
Each week will see a new poll for you to 
vote on. This week’s poll is: It’s 
ridiculous for students to postpone 
their studies for a student board year.

[E]

Today, Thursday, April 
21, the Veluwe’s nature 
campsite will be open-
ing sanitary facilities 

designed by Architecture, Building & 
Planning graduate Leonie de Heer, who 
graduated last February. With her cre-
ation ‘Op maat gesneden’ (custom-cut) 
she won a contest for TU/e students in 
light of a master’s project. The facilities 
are constructed entirely from wood that 
was found in the national park itself.

[E]

Drie eredoctoraten in lustrumjaar 
Sinds 1976 worden tijdens de dies 
natalis van de TU/e eredoctoraten 
verleend. In het verleden gebeurde dat 
op spaarzame momenten. Vanaf 2005 is 
het een jaarlijkse traditie om iemand 
het eredoctoraat te verlenen. Wanneer 
de verjaardag van de TU/e in een 
lustrumjaar valt, zoals nu met de 55ste 
dies natalis, worden drie eredoctoraten 
verleend. Hieronder een kort overzicht 
van de laureaten. 

Rosalind Williams
De Amerikaanse techniekhistorica 
professor Rosalind Williams ontvangt 
een eredoctoraat voor haar prestaties op 
het vlak van de techniekgeschiedenis. 
Williams is als hoogleraar verbonden 
aan het prestigieuze Massachusetts 
Institute of Technology (MIT).
De techniekhistorica onderzoekt de 
wording van een door techniek 
gedomineerde leefomgeving. In haar 
werk legt ze de constante wisselwerking 
tussen maatschappij, wetenschap en 
techniek bloot. Williams maakt zichtbaar 
welke waarden en overtuigingen 
verbonden zijn aan de ontwikkeling van 
verschillende technologieën en de 
invloed daarvan op maatschappelijke 
debatten. Zij maakt daarbij gebruik van 
niet alledaags bronnenmateriaal, zoals 
literatuur. 
Op vrijdag 29 april 2011 verzorgt 
professor Williams een Engelstalige 
lezing voor ECIS (Eindhoven Centre for 
Innovation Studies). Zij gaat tijdens de 
lezing in op het boek ‘Beyond the end of 
the World: Water, romance, and human 

empire’ waaraan ze momenteel werkt. 
De lezing is in het IPO-gebouw en de 
bijeenkomst start om 12.45 uur.

Frank Kelly
Professor Frank Kelly voert aan de 
Universiteit van Cambridge baanbre-
kend onderzoek uit naar random 
processes, netwerken en optimalisatie, 
speciaal voor zeer grootschalige 
systemen zoals netwerken in telecom-
municatie en transport. 

In de jaren tachtig werkte hij met 
collega’s en onderzoekers van British 
Telecom aan een dynamisch alternatief 
routingsysteem voor het telefoon-
netwerk, wat uiteindelijk ook werd 
ingevoerd. Van 2003 tot 2006 was Kelly 
de belangrijkste wetenschappelijke 
adviseur van het Britse ministerie van 
Transport. Hij heeft ook al jaren sterke 
banden met het instituut EURANDOM.
Daar zal donderdagochtend 28 en 
vrijdag 29 april dan ook een symposium 
worden gehouden om het eredoctoraat 
van Kelly op te luisteren. Diverse 
internationale sprekers komen aan het 
woord. De tweedaagse bijeenkomst 
wordt afgesloten met een lezing van de 
kersverse eredoctor zelf. De voordracht 
van Kelly zal gaan over ‘Dynamics of 
resource sharing’.

Silvio Aime
Professor Silvio Aime is hoogleraar 
Biotechnologie aan de Universiteit van 
Turijn en hoofd van het Centre of 
Excellence for Molecular Imaging. De 
Italiaan wordt gezien als dé autoriteit op 

het gebied van de ontwikkeling van 
contrastmiddelen voor MRI, voor zowel 
diagnostische als therapeutische 
toepassingen. 

Aime is één van de invloedrijkste 
personen op het gebied van moleculaire 
imaging. Hij heeft veel wetenschappe-
lijke innovaties op zijn naam staan en 
tijdens zijn hele carrière heeft hij veel 
samengewerkt met industriële partners, 
waaronder Philips Research. Veel van 
zijn vindingen hebben tot nieuwe 
economische bedrijvigheid geleid.
Ter gelegenheid van zijn eredoctoraat 
houdt de faculteit Biomedische 
Technologie (BMT) op vrijdag 29 april 
een symposium in de Zwarte Doos. De 
bijeenkomst draagt als titel ‘Advances in 
contrast-enhanced MRI’. Het programma 
duurt van 10.00 tot 17.00 uur en 
gedurende de dag zullen tal van 
internationale deskundigen op het 
gebied van MRI een lezing geven. (FvO)
 

Ever since 1976, hono-
rary doctorates have 
been distributed only at 
TU/e’s dies natalis. In 

the past, those ceremonies were rare, 
but since 2005 it’s become an annual 
tradition to bestow someone with an 
honorary doctorate. Whenever TU/e’s 
birthday coincides with a luster, no 
less than three are distributed. This 
year, Rosalind Williams, Silvio Aime 
and Frank Kelly will receive an hono-
rary doctorate from TU/e.

[E]
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“Verleden en toekomst 
samenbrengen in het heden”
Dr.ir. Koert van Mensvoort werkt 
parttime als universitair docent bij de 
TU/e-faculteit Industrial Design. 
Vrijdag 13 mei is hij een van de 
sprekers op TEDxBrainport.

Wat is het onderwerp van je lezing?
“Ze hebben me expliciet gevraagd om 
te spreken over de nanosupermarkt 
die ik met collega’s van de TU/e heb 
ontwikkeld. Dat is een expositie 
vermomd als supermarkt, die we in 
oktober tijdens de Dutch Design Week 
voor het eerst hebben gepresenteerd. 
Het is een SRV-wagen, met in de 
schappen allerlei nanotechproducten 
die mogelijk straks werkelijk op de 
markt komen. Het is een verkenning 
van hoe nieuwe technologieën ons 
leven binnenkomen en transformeren. 
Door te kiezen voor zo’n ouderwetse 
SRV-wagen met hierin de supermarkt 
van de toekomst, proberen we het 
verleden en toekomst samen te 
brengen in het heden.”

Krijgen de bezoekers die bus 
ook te zien?
“We kunnen de nanosupermarkt niet 
het podium oprijden, maar we willen 
de bus wel op de dag van TEDxBrain-
port op de High Tech Campus parkeren. 
Hij staat meestal in de opslag op het 
TU/e-terrein, maar heeft al meerdere 
uitstapjes gemaakt, onder meer naar 
het Leidseplein in Amsterdam. Daar 
werk ik als kunstenaar met dezelfde 
thema’s waarmee ik me op de TU/e in 
de afdeling Next Nature als weten-
schapper bezig houd.” 

Wat wil je met de lezing bereiken?
“Ik wil meer vertellen over de diepere 
laag achter het project. Het verbaast 
me dat er zo weinig discussie is over 
de acceptatie van nieuwe technolo-
gieën. Nieuwe vindingen liggen 
opeens in de schappen en na een paar 
jaar kan niemand zich meer een leven 
zonder bijvoorbeeld een mobiele 
telefoon voorstellen. Dat gaat eigenlijk 
heel sluipend, zonder enige discussie. 
We zijn als kikkers in een pan met 
water die langzaam aan de kook wordt 
gebracht. Er is geen moment waarop 
we uit de pan springen.”

Hoe lang ben je aan het woord?
“Ik geloof dat ik maximaal acht 
minuten mag spreken. Dat is ook heel 
goed; op gewone conferenties zitten 
de toehoorders vaak achter hun 
opengeklapte laptop half te slapen. Ik 
organiseer zelf ook evenementen waar 
de sprekers maar vijf minuten 
krijgen.” (TJ)

Dr.ir. Koert van 
Mensvoort has a part-
time job as univer-
sity lecturer at TU/e’s 

Department of Industrial Design. On 
Friday, may 13, he’ll be one of the 
speakers at TEDxBrainport. He’ll give 
an eight-minute lecture on the mobile 
supermarket that was converted into 
a nanosupermarket, offering future 
nanoproducts. 

[E]

Verlicht je brein op TEDxBrainport
Heb je een ‘idea worth spreading’ dat je 
wilt delen? Of denk je met een optreden 
(muziek, dans, poëzie) een speciaal 
geselecteerd publiek te kunnen 
inspireren? Tot 1 mei heb je kans om je 
naam te voegen bij de sprekers die de 
eerste editie van TEDxBrainport op 13 
mei tot een onvergetelijk evenement 
moeten maken. De bijeenkomst heeft 
als thema ‘Enlighten your Brain.’

Op TEDxBrainport spreken onder 
anderen TU/e-hoogleraar prof.dr. Bert 
Meijer, ud dr.ir. Koert van Mensvoort 
(kunstenaar-wetenschapper, zie 
Nieuws|Mens), deeltijdhoogleraar prof.
dr. Emile Aarts (Philips en Intelligent 
Lighting Institute), alumnus ir. John 
Körmeling (architect) en oud-medewer-
ker prof.dr. Mark Post (bekend door zijn 
werk aan kweekvlees). De organisatie 
zoekt nog naar een spreker en een 
‘performer’. Ook kunnen geïnteresseer-
den zich nog aanmelden om als publiek 
aanwezig te zijn op het evenement, dat 
op vrijdagavond 13 mei plaatsvindt op 
de High Tech Campus Eindhoven. 
TED (Technology, Entertainment, Design) 
is een van oorsprong Californisch 
initiatief, begonnen als een jaarlijkse 

conferentie waar sprekers uit de hele 
wereld genodigden vermaken, 
informeren en inspireren middels korte 
lezingen en optredens. Het overgrote 
deel van de lezingen is, geheel in lijn 
met de TED-filosofie dat je goede ideeën 
over de wereld moet verspreiden, ook 
gratis online te bekijken. 

Onder de naam TEDx worden sinds enige 
jaren ook overal ter wereld lokale 
TED-evenementen georganiseerd, in 
Nederland in Amsterdam, Rotterdam en 
Maastricht. Alleen al op vrijdag 22 april 
zijn er meer dan zeventig TEDx-bijeen-
komsten, waarvan het grootste deel in 
China.

TEDxBrainport is een vrijwel budgetloos 
evenement dat draait op de vrijwillige 
medewerking van catering en media-
bedrijven. Het is een initiatief van Joep 
Brouwers van Brainport Development en 
Arthur Turksma van online communi-
catiebureau triptic. Ook drs. Brigitte 
Rijshouwer, directeur van het Communi-
catie Expertise Centrum van de TU/e, is 
op persoonlijke titel betrokken bij de 
organisatie. Op de High Tech Campus is 
plaats voor ruim honderd bezoekers, die 

door de organisatie worden geselec-
teerd. Daarnaast zijn er satellietlocaties 
op Strijp-S en het Grand Cafe van de 
High Tech Campus, waar de lezingen op 
schermen kunnen worden gevolgd en 
wordt er gewerkt aan een rechtstreeks 
verslag op internet. (TJ)

Geïnteresseerden kunnen zich tot 26 
april opgeven. Voor meer informatie zie:  
www.tedxbrainport.nl. 

Do you have an idea 
worth spreading? Or do 
you think your perfor-
mance (music, dance, 

poetry) will inspire a specially selected 
audience? You have until May 1 to 
join the speakers that plan on making 
the first TEDxBrainport on May 13 an 
unforgettable event. The meeting is 
themed ‘Enlighten your Brain’.  Those 
who are interested can sign up until 
April 26. For more information, check 
www.tedxbrainport.nl. 

[E]

Oeuvreprijs voor 
wachtrijdeskundige Boxma
Prof.dr.ir. Onno Boxma ontvangt in juni 
de ACM SIGMETRICS Achievement 
Award 2011. Deze oeuvreprijs wordt 
jaarlijks uitgereikt op het jaarcongres 
van de SIGMETRICS-afdeling van de 
Association for Computing Machinery, 
de grootste vereniging van informatici. 
Boxma krijgt de prijs voor ‘Outstanding 
contributions to queuing theory and 
exceptional leadership in the perfor-
mance evaluation community’.

De 58-jarige Boxma is hoogleraar 
Stochastic Operations Research aan de 
faculteit Wiskunde & Informatica en was 
tot deze maand directeur van onder-
zoeksinstituut EURANDOM. Hij is een 
expert op het gebied van wachtrijen en 

richt zich vooral op toepassingen in het 
wegverkeer, productie en logistiek en 
prestatieanalyse van computers. Twee 
jaar geleden ontving hij hiervoor een 
ere- doctoraat in Haifa. Hij publiceerde 
meer dan 180 artikelen en is (co-)auteur 
van vijf boeken over wachtrijtheorie. 

Boxma zegt verguld te zijn met de pres -
tigieuze prijs: “Het is een mooie erken -
ning, ook voor de kwaliteit van het Eind-
hovense onderzoek in mijn vakgebied, 
waar EURANDOM veel aan heeft bij -
gedragen. Ik kom bij SIGMETRICS in een 
mooi rijtje namen, onder wie grappig 
genoeg Frank Kelly. Hij is een van de 
leidende figuren in de toegepaste kans-
rekening en krijgt volgende week tijdens 

de dies een eredoctoraat van de TU/e.” 
(TJ)

In June, prof.dr.ir. Onno 
Boxma will be awarded 
the ACM SIGMETRICS 
Achievement Award 2011. 

The oeuvre award is presented annually 
at the yearly congress of the Association 
for Computing Machinery’s SIGMETRICS 
division. The association is the largest 
society of computer scientists. Boxma 
will receive the award for his ‘outstan-
ding contributions to queuing theory 
and exceptional leadership in the 
performance evaluation community’.

[E]
Koert van Mensvoort. Archieffoto | Rien Meulman

Digitale TU/e-encyclopedie 
klaar voor aanvulling
Bij het vijftigjarig bestaan van de TU/e 
in 2006 verscheen van de hand van 
beleidsmedewerker Joep Huiskamp ‘De 
kleine TU/e encyclopedie 1956-2006’. 
Vijf jaar later, bij het elfde lustrum, is 
die encyclopedie overgezet van papier 
naar het net en heeft iedereen de 
mogelijkheid nieuwe lemma’s toe te 
voegen en bestaande uit te breiden. Ook 
foto’s en filmpjes zijn welkom.

In 2006 kondigde Huiskamp in zijn 
voorwoord al aan dat gewerkt zou 
worden aan een internetversie van zijn 
naslagwerk. Die versie heeft echter  
nooit echt geleid tot een wezenlijke 
uitbreiding van de TU/e-encyclopedie. 
Volgende week wordt tijdens de dies de 
digitale versie van de encyclopedie 
officieel gelanceerd door rector Hans 
van Duijn. 
In eerste instantie was het de bedoeling 
om mensen à la Wikipedia de mogelijk-
heid te bieden om zelf aanvullingen toe 

te voegen, maar daar is volgens 
projectleidster Eunice Matlou van het 
Informatie Expertise Centrum (IEC) 
uiteindelijk vanaf gezien. “We willen  
de stukken toch eerst door een 
redactieraad laten beoordelen om zo 
vervuiling van de site te voorkomen”, 
zegt Matlou. “Later kunnen we altijd 
nog overstappen op die Wiki-achtige 
werkwijze.”
Huiskamp heeft meegedacht over de 
huidige vorm en maakt voorlopig ook 
deel uit van de redactieraad. Huiskamp: 
“We hopen hier ook nog gepensioneer-
den geïnteresseerd voor te krijgen, die 
kennis hebben over de geschiedenis van 
de TU/e. Ik zag het boekje destijds ook 
als een tamelijk persoonlijke visie van 
mezelf op vijftig jaar TU/e, een 
zogeheten petite histoire. Deze 
digitalisering biedt de mogelijkheid om 
het te laten uitgroeien tot een echte 
encyclopedie van de TU/e, compleet  
met foto’s en filmpjes.”

IEC-medewerker Erik Geelen is belast 
met het beheer van de site en het is ook 
zijn taak om die in de toekomst te 
verrijken met het vele foto- en video-
materiaal dat nu al bij het IEC voor-
handen is. (HK)

www.tuencyclopedie.nl.

Een mooier paastafereel vind je niet snel: jong leven in de kunstvijver voor de Zwarte Doos. 
Could there be a more beautiful Easter scene? Young life in the art pond in front of the Zwarte 
Doos. Foto | Bart van Overbeeke

In light of TU/e’s fiftieth 
anniversary in 2006, 
policy adviser Joep Hu-
iskamp published ‘The 

small TU/e encyclopedia 1956-2006’. 
Five years later at the eleventh luster, 
said encyclopedia has been trans-
ferred to the web. Anyone can now add 
entries and add information to existing 
ones. Pictures and movies can be 
uploaded as well. 
Check  www.tuencyclopedie.nl. 

[E]
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ALGEMEEN

Studenten Sportcentrum |  
De voorjaarskaart: 4,5 maanden  
sporten voor slechts 30 euro
Wie in de zomermaanden niet op 
vakantie gaat, hoeft niet te treuren,  
want op het SSC kun je gewoon blijven 
sporten. Studenten en medewerkers 
van Fontys, TU/e en Design Academy 
kunnen vanaf 18 april 2011 een 
sportkaart aanschaffen voor slechts  
30 euro. Met deze ‘Voorjaarskaart’  
kun je nog 4,5 maand (tot en met  
31 augustus 2011) deelnemen aan  
alle lessen en gebruikmaken van  
alle faciliteiten die het SSC aanbiedt. 
Wie vanaf 18 april een sportkaart 
aanschaft, kan alle lessen van het 
reguliere rooster volgen. Dit zijn lessen 
in bekende sporten zoals: (zaal)voetbal, 
volleybal, judo, zwemmen, atletiek en 
waterpolo. Maar ook ‘exotische’ sporten 
zoals cardio core, pilates, tai-chi, 
capoeira, salsadansen, lacrosse en 
zumba. In totaal zijn er 70 verschillende 
sporten. Ook kunnen nieuwe sport-
kaarthouders gewoon deelnemen aan 
de gratis cursussen (fitness, tennis en 
squash) en de speciale cursussen,  
zoals golf en duiken. Een sportkaart  
kan direct gemaakt worden aan de  
balie van het SSC.
De lessen op het SSC vinden plaats  
tot de eerste week van juli. In de 
zomervakantie kun je op het SSC 
gewoon vrij sporten en zo aan je 
conditie/gezondheid werken. Je kunt 
gebruik maken van de accommodatie, 
waaronder de cardio-fitness hallen, 
squashbanen, tennisbanen, zwembad 
en fitnesszaal. Meer info: www.
studentensportcentrumeindhoven.nl 
 
DPO/TEACH: teaching support for TU/e 
staff | Course Teaching across cultures
This course aims at TU/e teaching staff. 
Teachers and students from different 
cultures often have different expecta-
tions about teacher - student  
interaction, and different teaching  
and learning styles.
This course aims to shine a light on 
these differences, by providing insight 
in the mechanisms that play a role  
in the intercultural classroom.
You will begin by examining your own 

cultural values. Next we will take  
a look at common mismatches in  
an intercultural education setting.  
We will see an intercultural group  
of students at work, and identify  
some points of friction.
Finally you will investigate if you  
want to change your own course  
to accommodate a culturally  
heterogeneous group of students,  
and how that can be done. 
The next edition of this course will  
be on June 15th 2011, from 9:00 hrs  
to 17:00 hrs.
More information can be obtained  
from Willem van Hoorn (phone 4237). 
You can enrol for the course by Internet   
www.tue.nl/en/the_university/
studyweb/ by phone (2520),  
or by e-mail (cursus.dpo@tue.nl)

MENSEN

Faculteit Technische Natuurkunde | 
Afscheid Evert Ridderhof 
Evert Ridderhof is op 1 mei 2011 25 jaar 
in dienst bij de Technische Universiteit 
Eindhoven, in het bijzonder bij de 
faculteit Technische Natuurkunde.
Namens het bestuur van de faculteit 
Technische Natuurkunde, nodig ik u 
hierbij uit dit heuglijke feit te vieren 
tijdens een receptie op: Dinsdag  
10 mei 2011, van 16.00 - 19.00 uur
De receptie zal plaatsvinden in de  
Salon van studievereniging van der 
Waals NG 0.13.

Bureau Promoties en Plechtigheden | 
Promoties
Ir. I.I. Janssen verdedigt op dinsdag  
26 april haar proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Adaptive Decision 
Making in Multi-Stakeholder Retail  
Planning’. Janssen promoveert aan  
de faculteit Bouwkunde. De promotoren 
zijn prof.dr. H.J.P. Timmermans en  
prof.dr.ir. W.F. Schaefer.

M. Ugryumova MSc verdedigt op 
woensdag 27 april haar proefschrift 
tegen de bedenkingen van een 
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur 

in zaal 4 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘Applications 
of Model Order Reduction for IC 
Modeling’. Ugryumova promoveert aan 
de faculteit Wiskunde & Informatica.  
De promotor is prof.dr. W.H.A. Schilders.

Ir. C.T.J. Slager verdedigt op woensdag 
27 april zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Landscape generator 
Method to generate plausible landscape 
configurations for participatory spatial 
plan-making’. Slager promoveert aan  
de faculteit Bouwkunde. De promotoren 
zijn prof.dr.ir. B. de Vries en prof.dr.ir. 
A.K. Bregt.

Ir. M. Meeuwse verdedigt op dinsdag  
3 mei zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Rotor-Stator Spinning 
Disc Reactor’. Meeuwse promoveert aan 
de faculteit Scheikundige Technologie. 
De promotor is prof.dr.ir. J.C. Schouten. 

N.V.V.R. Kolluri Murthy MSc verdedigt op 
maandag 9 mei zijn proefschrift tegen 
de bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘An in-situ experimen-
tal-numerical approach for interface 
delamination characterization’. Kolluri 
Murthy promoveert aan de faculteit 
Werktuigbouwkunde. De promotor  
is prof.dr.ir. M.G.D. Geers.

M.H.M. Halabi PDEng verdedigt op 
maandag 9 mei zijn proefschrift tegen 
de bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. De titel van het 

proefschrift luidt ‘Sorption Enhanced 
Catalytic Reforming of Methane for Pure 
Hydrogen Production Experimental and 
Modeling’. Halabi promoveert aan de 
faculteit Scheikundige Technologie.  
De promotor is prof.dr.ir. J.C. Schouten.

C.P. Peters MSc verdedigt op dinsdag  
10 mei haar proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Curves, Codes, and 
Cryptography’. Peters promoveert aan 
de faculteit Wiskunde & Informatica.  
De promotoren zijn prof.dr. T. Lange en 
prof.dr. D.J. Bernstein.

Promotie Dipl.-Ing. M. Abels verdedigt 
op woensdag 11 mei zijn proefschrift 
tegen de bedenkingen van een 
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur 
in zaal 4 van het Auditorium. De titel 
van het proefschrift luidt ‘Assessment 
Matrix for Timber Structures - Basis f 
or Standardized Building Checks’.  
Abels promoveert aan de faculteit 
Bouwkunde. De promotoren zijn  
prof.mag.arch.ing.dr.h.c. P. Schmid  
en prof.dr.ir. A.J.M. Jorissen.

Ir. E.M. Roeling verdedigt op woensdag 
11 mei zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Organic electronic 
ratchets’. Roeling promoveert aan de 
faculteit Scheikundige Technologie.  
De promotor is prof.dr.ir. R.A.J. Janssen.

Ir. G. Bargboer verdedigt op donderdag 
12 mei haar proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4  
van het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Measurements and 
modeling of EMC, applied to cabling 
and wiring’. Bargboer promoveert aan 
de faculteit Electrical Engineering.  
De promotoren zijn prof.dr.ir. J.H. Blom 
en prof.ir. W.L. Kling.

Ir. J.W.O. Salari verdedigt op donderdag 
12 mei zijn proefschrift tegen de 
bedenkingen van een commissie.  
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van 

het Auditorium. De titel van het 
proefschrift luidt ‘Pickering emulsions, 
colloidosomes & micro-encapsulation’. 
Salari promoveert aan de faculteit 
Scheikundige Technologie.  
De promotoren zijn prof.dr.ir. L. 
Klumperman en prof.dr. J. Meuldijk.

DIVERSEN

Maastricht University | Participants 
wanted for research study
My name is Anna Nieminen and I am  
a master student in developmental 
psychology at Maastricht University.  
I am collecting data for my master’s 
thesis and looking for students (both 
males and females) of science 
(engineering, maths, physics, etc)  
to participate in my research study.  
The thesis title is: The Extreme Male 
Brain Theory: An Investigation of 
Students’ Cognitive Style and 
Intelligence.
In this study, you will be asked to 
indicate your sex and academic subject 
on an answer sheet. You will also be 
asked to complete an IQ test, three 
questionnaires, and have a photocopy 
taken of your right and left hand palm.
The study is expected to take between 
35 and 45 minutes. 
If you are interested, you may contact 
me by e-mail at a.nieminen@student.
maastrichtuniversity.nl for further 
information.

TU Delft | Projectvoorstellen van 
wetenschappers gezocht
Stichting Imagine Life Sciences is voor 
de scholierenwedstrijd van 2011-2012 
op zoek naar wetenschappers die ons 
kunnen steunen en hun enthousiasme 
voor hun vak willen uitdragen door  
het indienen van een projectvoorstel. 
Daarmee draagt u niet alleen bij tot 
meer inzicht bij middelbare scholieren 
in Life Sciences, maar zorgt u er ook 
voor dat meer meisjes kiezen voor een 
bèta-studie.
Wetenschappers worden uitgedaagd 
om een projectvoorstel in te dienen met 
een nuttige en betaalbare toepassing 
op het gebied van water, gezondheid, 
voeding en biorenewables.  
Voor meer informatie kijk op  
www.foundation-imagine.org of mail 
naar info@foundation-imagine.org

VACATURES

PhD student Trusted Healthcare 
Services, faculteit W&I, V32.1350, 1,0 
fte, 4 jaar, Schaal 27 CAO Nederlandse 
Universiteiten Promovendus.

Phd Student Multi Language Software 
Systems, faculteit W&I, V32.1349, 1,0 
fte, 4 jaar, Schaal 27 CAO Nederlandse 
Universiteiten Promovendus.

Post-Doctoral Researcher on EM-Solvers 
for Metal Gratings in Nano-Lithography, 
faculteit EE, V36.1351, 1,0 fte, 2 jaar, 
Schaal 10 CAO Nederlandse Univer-
siteiten.

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

3Continent Master of Global Management New!
Master of Global Management
Master of Finance
Master of Management - Innovation & Entrepreneurship
Master of Human Resource Management (Dutch)
Master of Management (Dutch)

Almost earned your university degree? 
Make the difference with a Master Program 
at Antwerp Management School 

Info sessions 2011 - 2012
Wed. 11 May, 18:00 - 21:00
Sat. 2 July, 10:00 - 13:00
Sat. 20 August, 10:00 - 13:00

More information: 
www.antwerpmanagementschool.be/infosessions

ADD A MASTER DEGREE 
THAT OPENS UP 

YOUR WORLD!

Advertenties
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Effe zeuren

Wat vindt u van onze regering?  
De Limburgse combinatie Maxime-
Geert, met liberale gedoogsteun van 
Mark is nu bijna tweehonderd dagen 
aan de slag; nou ja, aan de slag. En 
bovendien, met excuses aan Bloem:

Maar wat is liberaal nog in dit land?
Een buitenwijk met villaatjes ertegen.

Bij ‘liberaal’ denken we niet aan 
Tocqueville of Thorbecke, maar aan 
Wiegel of Hermans, onze man van het 
Bologna-akkoord. Dit is een stagnatie-
kabinet: wat de ene helft wil wordt 
door de andere helft met steun van  
de een of andere gedoogpartner 
geblokkeerd. Als Rutte de inkomsten-
belasting wil verlagen, maar de 
dagelijkse boodschappen duurder 
maken, zeggen Verhagen en Wilders 
nee. Ze kunnen het misschien eens 
worden over het verlagen van de 
accijns op sigaren en cognac; dan  
kan die op bier en shag wat omhoog. 
Als Geert een Afghaans meisje wil 
uitzetten, zegt Maxime nee. Mark zal 
het worst wezen. Onze man op 
Onderwijs, Halbe, wil de collegegelden 
verhogen, maar dat wil de SGP niet; en 
die moet te vriend gehouden worden, 
want die is in de Eerste Kamer nodig 
voor de begroting. Zo heeft Rutte nu 
twee gedoogpartners: PVV en SGP.
Zijlstra denkt de collegegelden over 
een jaar nog wel te kunnen verhogen. 
Hij denkt blijkbaar dat hij dan nog op 

zijn plakstof (NRC-scryptotaal voor 
pluche) zal zitten. Ik denk dat 
spindoctor Hillen lang voor die tijd  
het kabinet heeft opgeblazen: een 
helikoptertje hier, een fregatje daar; 
‘In spin, de bocht gaat in. Uit spuit  
de bocht gaat uit.’ 
Hillen en Halbe, Hi en Ha; hihihi, 
hahaha, ik stond erbij en ik keek er 
naar. Een lokale tv-zender in Texas had 
een grappenprogramma dat ‘Hee Haw’ 
heette, het geluid van een balkende 
ezel - niets te maken met Balkenende. 
Helemaal mesjokke word je van die 
jongens. Het doet me denken aan de 
korte tijd dat ik scheikunde studeerde; 
al na zes weken had ik mijn hele 
‘breekgeld’ van 60 gulden (zo’n 400 
euro) inderdaad gebroken. Alles wat  
ze beetpakken valt in scherven.
Wat vind ik van onze regering? 
Brokkenmakers! 

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Dr.ir. Bart Noordover, onderzoeker Polymeer-
chemie, faculteit Scheikundige Technologie

Is verschraald bier  
binnen kort verleden tijd?
Naast bier drinken, wordt er in Duitsland 
ook onderzoek aan gedaan, zo lieten 
onderzoekers van de TU München 
afgelopen week zien. Zij hebben 
namelijk de oorzaak van de bittere 
nasmaak van verschraald bier gevonden. 
Bepaalde zuren afkomstig uit hop, 
zogenaamde trans-iso-alpha-zuren, 
worden tijdens het bewaarproces 
omgezet in bittersmakende stoffen. 
Door de zuurtegraad van bier aan te 
passen kan deze omzetting geremd 
worden. Dat lijkt dus goed nieuws  
voor de bierliefhebber. Maar wat speelt 
er zich nu chemisch gezien precies  
af tijdens het bierbewaarproces?  
Waarin verschilt het ‘lekkere’ bitter  
van het ‘verschraalde’ bitter? En heeft 
het veranderen van de zuurtegraad  
geen nadelige gevolgen voor de 
specifieke biersmaak zelf?

“Er gaat niets boven een lekker koel 
biertje, zeker met zulk mooi weer.  
Een goede dorstlesser met een prettige 
bittersmaak”, geniet chemicus én 
bierliefhebber Bart Noordover, 
onderzoeker bij de afdeling 
Polymeerchemie, faculteit ST, al op 
voorhand. “Die bittere smaak wordt 

veroorzaakt door iso-alpha-zuren uit 
hop. Door het koken van de moutpap 
-de ‘wort’- worden de alpha-zuren 
omgezet in cis- en trans-iso-alpha-zuren. 
Wat er nu gebeurt tijdens het lang 
bewaren van bier, is dat de trans-zuren 
worden omgezet in tri- en tetracyclische 
componenten. Die hebben een veel 
hardere bittersmaak, die bovendien  
lang blijft hangen. En dan wordt lekker 
bitter ineens vervelend bitter.“

“De Duitse bier-groep heeft met een zeer 
geavanceerde methode deze smaak-
bedervende cyclische verbindingen 
onderzocht. Zo kunnen ze nu ook stoffen 
detecteren die in een lage hoeveelheid 
aanwezig zijn; ze hebben dus als het 
ware een methode opgezet om de mate 
van verschraling te bepalen. Daarnaast 
laten ze zien hoe de chemische 
omzetting geremd kan worden. Door  
in ieder geval het bier koud te houden. 
Maar ook door de zuurtegraad van bier 
iets te verhogen, blijft het bier langer 
goed in vergelijking met de wat zuurdere 
bieren. Natuurlijk vraag je je dan meteen 
af wat dat met de smaak doet. Dat is een 
complex geheel. Wat voor soort mout, 
welk type gisting, wordt er in een later 

stadium nog ‘aroma-hop’ toegevoegd? 
Een kleine verandering in het proces  
kan grote smaakconsequenties hebben. 
Ik denk dat in de praktijk de brouw-
meesters al veel experimenteren zonder 
dat ze de precieze chemische achter-
grond kennen. Toch kan deze studie 
aanzet zijn om te kijken of er ruimte  
voor verbetering mogelijk is, waardoor 
het bier langer bewaard kan worden.”

“In het onderzoek zijn tien verschillende 
Duitse pilseners getest op smaakveran-
deringen tijdens het bewaarproces.  
De gevonden resultaten kun je ook 
doortrekken naar andere biermerken en 
-soorten. Want sinds de middeleeuwen 
wordt de belangrijke smaakmaker hop, 
bron van de alpha-zuren, gebruikt 
tijdens de productie van nagenoeg  
alle bieren. Het is afwachten of de 

brouwerijen iets aan hun bier gaan 
veranderen. En wat je zelf kunt doen  
om geen verschraald bier te krijgen?  
Tja, toch maar niet te lang bewaren,  
koel houden en na het openen je biertje 
vlot opdrinken... Wetenschappelijk 
bewezen!” (NT)

Vox Academica

Dr.ir. Bart Noordover. Foto | Bart van Overbeeke

Robin de Pagter | Bouwkundestudent

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Robin de Pagter, een 24-jarige 
student aan de TU/e Eindhoven. Na mijn 
hbo-studie bouwkunde in Arnhem ben ik 
gestart met de masterstudie Architecture, 
Building and Planning. Momenteel ben 
ik bezig met een afstudeerproject waarin 
ik me concentreer op zowel Building 
Technology Lifespan als Architecture.”

Wat vind je pluspunten van TU/e?
“Ik beschouw de TU/e als een instantie, 
of middel, om mijzelf te kunnen 
ontwikkelen en profileren. De TU/e biedt 
mij, en vele andere studenten, hiertoe 
de mogelijkheid. Als ik naar de TU/e kijk 
ben ik dan ook niet specifiek trots op de 
TU/e zelf, maar op de andere studenten 
en hun werk. Door exposities beneden 
in Vertigo. Ze inspireren me.”

Welke bijdrage lever jij aan de 
bekendheid van de TU/e? 
“Ik heb recent met een medestudent 
(Dirk Arts, red.) en een voormalig 
student binnenhuisarchitectuur (Noud 
Nelissen, red.) geparticipeerd aan een 
ontwerpprijsvraag voor innovaties langs 
het Rijnwaalpad, een fietspad tussen 

Arnhem en Nijmegen. Onder naam van 
de TU/e hebben wij, met het ontwerp 
voor een serie paviljoens langs het 
fietspad, een tweede plaats weten te 
behalen. Binnenkort volgen er gesprekken 
met instanties betreffende het mogelijk 
uitvoeren van onderdelen van het plan. 
Ook heb ik samen met een tweetal 
medestudenten (Dirk Arts en Koen Arts, 
red.) gewerkt aan een wetenschappelijk 
paper over Ambient Intelligence in  
Smart Homes. Deze paper hopen we in 
samenwerking met Masi Mohammadi 
deze zomer te publiceren op een 
internationaal congres.”

Wat kan er nog verbeteren bij  
Bouwkunde?
“Binnen de masteropleiding Architec-
ture, Building and Planning zou ik me 
graag hard willen maken voor het 

verplicht maken van het vak Research 
Methodology. Het vak leert studenten 
wetenschappelijk onderzoek te voeren. 
Binnen de opleiding is het vak bij mijn 
weten enkel verplicht voor Building 
Technology studenten. Mijns inziens  
is het voeren van wetenschappelijk 
onderzoek echter een essentieel 
onderdeel van de masterstudie, waar 
binnen de faculteit Bouwkunde te weinig 
aandacht aan wordt besteed. Tevens 
denk ik dat dat de faculteit zichzelf  
kan profileren door het voeren van 
wetenschappelijk onderzoek door 
studenten. Daarnaast vind ik het van 

belang dat het vak aan de start van de 
master wordt aangeboden. Dit is nu  
niet het geval, waardoor studenten  
niet weten hoe wetenschappelijk  
te onderzoeken.” (NS) 

It all starts with U

Robin de Pagter.

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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Interne CO2-scheiding tegen het broeikaseffect

De media besteden veel te weinig 
aandacht aan de ontwikkelingen rond 
CO2-afvang en -opslag, vindt prof.dr.ir. 
Martin van Sint Annaland. “En dan komt 
het ook vaak nog negatief in het nieuws, 
zoals in de discussie over ondergrondse 
opslag onder een woonwijk in Baren-
drecht. Je kunt je natuurlijk afvragen of 
het verstandig was om zo’n eerste proef 
direct onder een woonwijk uit te voeren. 
Maar aan de andere kant: op diezelfde 
plek heeft miljoenen jaren een explosief 
gas gezeten en op het moment dat je  
dat wilt vervangen door een inert gas  
is het opeens een probleem.”
Die discussie leidt volgens Van Sint 
Annaland af van de omvang van het 
werkelijke probleem: de komende 
decennia zijn we voor onze energie-
behoefte nog grotendeels afhankelijk 
van fossiele brandstoffen. En er is een 
brede consensus over de kwalijke rol  
die het daarbij vrijkomende broeikasgas 
CO2 speelt bij de opwarming van de 
aarde. Maar dat leidt tot onvoldoende 
actie, vindt de chemisch technoloog. 

“De ambitieuze doelstellingen die de 
overheid heeft om in 2020 twintig 
procent minder CO2 uit te stoten, gaan 
we lang niet halen.” Dat komt volgens 
hem doordat er veel te weinig geld wordt 
geïnvesteerd in onderzoek, en doordat 
de overheid niet bereid is om effectieve 
maatregelen te nemen. “Als je er voor 
zorgt dat de uitstoot van CO2 duurder 
wordt dan het afvangen en opslaan,  
zul je zien dat de nieuwe initiatieven op 
dit vlak als paddenstoelen uit de grond 
schieten. Het huidige systeem van 
emissierechten is echt onvoldoende.”

Hier spreekt een bevlogen man. Van Sint 
Annaland leidt binnen de capaciteits-
groep Multiphase Reactor Technology 

(vorig jaar in zijn geheel uit Twente 
overgekomen) het onderzoek dat  
onder zijn leerstoel Chemical Process 
Intensification valt. Samen met 
universitair docent dr. Fausto Gallucci, 
en binnenkort een tweede UD, 
ontwikkelt Van Sint Annaland onder 
meer nieuwe reactorconcepten die de 
afvang van CO2 al binnenin de reactor 
mogelijk moeten maken.

In conventionele gascentrales wordt 
aardgas verbrand in de aanwezigheid 
van lucht: het gas reageert met de in de 
lucht aanwezige zuurstof en hierbij komt 
warmte vrij die wordt gebruikt om met 
turbines elektriciteit te genereren.  
Lucht bestaat echter voor het grootste 
deel uit stikstof, zodat je na de 
verbranding zit opgescheept met een 
mengsel van voornamelijk CO2 , water-
damp en stikstof. “Bij de bestaande 
technieken vang je de afgasstroom op 
die ontstaat bij de verbranding. De 
waterdamp kun je hieruit eenvoudig 
verwijderen, maar om de CO2 effectief 
op te kunnen slaan, moet je het eerst 
ook scheiden van het stikstofgas. Dat 
scheidingsproces kost echter veel 
energie en is dus een belangrijke 
kostenpost.” Als je daarentegen zuiver 
zuurstof gebruikt voor de verbranding in 
plaats van lucht, levert dat ook zuivere 
CO2 op als reactieproduct. Het afvalgas 
hoeft dan dus niet meer gescheiden te 
worden.

Vorige week nog werd een Europees 
project goedgekeurd, DEMOCLOCK, 
waarin Van Sint Annaland en Gallucci 
met diverse internationale partners  
een zogeheten gepakt-bedreactor gaan 
ontwikkelen. Hierin reageert aardgas 
niet direct met lucht, zoals in conventio-
nele gascentrales, maar wordt een ‘vast 
bed’ van zuurstofdragende korreltjes 
gebruikt. Zulke gepakt-bedreactoren zijn 
nog allemaal in het onderzoeksstadium, 
maar ze lijken CO2-afvang in de reactor 
rendabel te maken. Gallucci: “De Europese 
Unie pompt ruim vijf miljoen euro in  
dit project. Wij zelf kunnen vanuit het 
DEMOCLOCK-project twee postdocs 
aanstellen. Voor deze nieuwe reactor 
gaan we eerst op zoek naar de beste 
zuurstofdrager. Daarna wordt in Spanje 
een demonstratiemodel gebouwd.  
Ook daar zullen onze postdocs nauw  
bij betrokken zijn.”

De gepakt-bedreactor die het DEMOCLOCK-
project voor ogen heeft, werkt in twee 
fasen: eerst wordt lucht door het bed 
met de korreltjes geleid. Deze korreltjes 
binden de zuurstof uit de lucht (oxidatie), 
waarbij de lucht zo sterk wordt 
opgewarmd dat hiermee elektriciteit 
opgewekt kan worden. In de volgende 
stap wordt aardgas door het gepakte 
bed gestuurd. Dat gas reageert met de  
in de korreltjes opgeslagen zuurstof 
(reductie), zodat na condensatie van  
de waterdamp zuivere CO2 overblijft - 
die zonder nabewerking kan worden 

afgevoerd voor opslag. “Overall heb je 
dus een gecontroleerde verbranding van 
aardgas met lucht via de zuurstofdragers, 
waarbij menging van de gevormde  
CO2 met stikstof uit de lucht wordt 
voorkomen”, zegt Van Sint Annaland.
Door zuurstofdragende korreltjes te 
gebruiken, vermijd je dus het gebruik 
van zuiver zuurstofgas. Dat heeft als 
voordeel dat je dit gas niet ter plekke 
hoeft te maken of hoeft in te kopen.  
En zuurstofgas is ook nog gevaarlijk;  
zo ontplofte in 1997 een gasinstallatie 
van Shell in Maleisië waar met zuiver 
zuurstofgas werd gewerkt. 
Volgens Van Sint Annaland is al 
aangetoond dat reactoren zoals in  
het DEMOCLOCK-project de zuinigste 
elektriciteitscentrales opleveren - als je 
ervan uitgaat dat CO2-afvang een harde 

Bij het voorkomen dat CO2 uit elektriciteitscentrales in de  
atmosfeer terechtkomt, zijn we nu nog aangewezen op het  

opvangen en zuiveren van de gassen die de reactor verlaten. 
CO2-scheiding binnenin de reactor lijkt voor de toekomst  

echter veel gunstiger. Bij Scheikundige Technologie werken ze  
aan technieken die dat mogelijk moeten maken; met Europees  
geld mogen ze een proefreactor ontwerpen die binnenkort in 

Spanje wordt gebouwd.

De gepakt- 
bedreactor lijkt 
CO2-afvang  
rendabel te maken

Chemieproductie veiliger en efficiënter met nieuw type reactor

De proefopstellingen in het lab van 
Scheikundige Technologie zijn aan de 
bescheiden kant. Drie relatief kleine 
cilinders met daaraan diverse leidingen 
gekoppeld. De eerste van de drie meet 
in doorsnee 13 centimeter. De tweede is 
dubbel zo groot en is 26 centimeter in 
diameter. De derde heeft opnieuw een 
doorsnee van 13 centimeter, maar is hoger 
dan beide anderen. Samen tonen de 
drie cilinders de ontstaansgeschiedenis 
van de zogeheten ‘rotor-stator spinning 
disc reactor’ die ir. Marco Meeuwse  

de afgelopen vier jaren ontwikkelde.
Het idee kwam van zijn copromotor  
dr.ir. John van der Schaaf. Die zag zo’n 
vijf jaar geleden een onderzoek waarbij 
vloeistof in een reactor bovenop een 
roterende schijf werd gespoten. Met 
centrifugale kracht werd de vloeistof 
naar buiten geduwd. Een prima gedachte, 

alleen niet efficiënt genoeg en lastig  
op te schalen. Door de roterende schijf 
te combineren met een wand dichtbij, 
zouden vanwege het snelheidsverschil 
grote schuifspanningen en snelle 
wervelingen ontstaan, en de efficiëntie 
flink toenemen, meende universitair 
docent Van der Schaaf. Hij vroeg Meeuwse 
om die ingeving te staven.
Na vier jaar kan de promovendus zonder 
aarzelen zeggen dat de nieuw ontwik-
kelde reactor precies datgene doet wat 
ervan wordt verwacht. “Sterker nog:  
we waren ervan overtuigd dat hij beter 
zou presteren dan de conventionele 
reactors, maar zoveel beter hadden  
we niet gedacht.”
De eerste proefopstelling van Meeuwse 
was vooral bedoeld om meer inzicht  
te krijgen in de stofoverdracht tussen 
vloeistof en gas. Het ging om een 
halfopen model, voorzien van plexiglas, 
zodat behalve metingen het ook mogelijk 
was om beeldopnames te maken. In de 
cilinder werden op diverse manieren 
vloeistof en gas ingebracht. De ene keer 
van onderen, de andere keer van boven. 
Soms gescheiden, dan weer gemengd. 

Daarbij werden ook rotatiesnelheden 
van de schijf afgewisseld, net zoals de 
afstand tussen de schijf en de bodem-
wand. Uiteindelijk bleek een afstand  
van 1 millimeter tussen rotor en wand de 
meest optimale. Door via de cilinder-
bodem gas toe te voegen, met vlak 
daarboven een draaiende schijf, worden 
de bellen als het ware afgesneden door 
de roterende vloeistof die er met grote 
snelheid langs stroomt. Ook een hogere 
snelheid komt de stofoverdracht ten 
goede. Meeuwse: “Hoe hoger de 
snelheid, hoe kleiner de bellen, hoe 
meer oppervlak er ontstaat en hoe 
hoger de reactiesnelheid en stofover-
dracht. Dat zagen we telkens terug in  
de beeldanalyses en de metingen van 
de stofoverdracht.”
Bij de tweede proefopstelling verdub-
belde Meeuwse de diameter van cilinder 
en schijf, met de vraag of dat het 
positieve effect nog verder zou 
aanwakkeren. “De lokale snelheid 
verdubbelde waardoor de bellen te klein 
werden en het proces te snel verliep om 
dat bij te benen met de sluitertijd van  
de fotocamera. We weten dat een 
grotere schijf zorgt voor een nog betere 
stofoverdracht en reactiesnelheid,  
maar we weten niet wat het volledige 
potentieel is omdat we tegen de  
grenzen van de meetmethode en 
beeldanalyse aan lopen.”
Volgens de onderzoeker is een grotere 
schijf echter niet de oplossing om  
op te schalen naar een commerciële 
productiemethode.  

Onderzoeker Marco Meeuwse van de faculteit Scheikundige 
Technologie ontwikkelde een unieke chemische reactor.  

Het gaat om een cilinder met daarin een rotor die chemische 
productieprocessen met gas, vloeistof en vaste stof veiliger  

en efficiënter maakt. De toepassing biedt aantrekkelijke  
en wellicht ongekende mogelijkheden, onder meer voor  

de farmaceutische industrie.

Marco Meeuwse bij zijn derde proefopstelling van de rotor-stator spinning disc reactor. 
Foto | Bart van Overbeeke

De reactor  
doet meer  
dan verwacht

Een schematische weergave van de  
‘chemical looping combustion’ die  
plaatsvindt in de vaste-bedreactor.  
De zuurstofdragende stof (Me)onttrekt  
in een oxidatiestap zuurstof uit lucht.  
Vervolgens wordt aardgas over het bed 
geleid, waarbij de zuurstofdrager weer  
naar zijn begintoestand wordt gebracht  
en waterdamp en CO2 wordt gevormd.  
De waterdamp kan door condensatie  
eenvoudig worden verwijderd, zodat  
pure CO2 overblijft.

Het eerste prototype
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In de rubriek Sluitstuk 

vertellen afstudeerders 

over hun afstudeeronderzoek.

Gezellig, met het hele gezin voor de 
buis, behalve als jij op dat moment 
liever een boek wilt lezen. Wie niet 
gezegend is met een ijzersterke 
concentratie, kan dan maar het beste 
verkassen naar een andere ruimte. 
Niek Otten ontwierp een fauteuil  
die begrijpt wanneer een gebruiker 
behoefte heeft aan afzondering,  
en hiervoor onmiddellijk zorgt.

“In steeds meer appartementen  
zijn allerlei functies gecombineerd  
in dezelfde ruimte”, zegt Otten,  
recent afgestudeerd aan de faculteit 
Industrial Design. “Bewoners kunnen 
daar bijvoorbeeld tegelijkertijd koken, 
eten, studeren, televisie kijken, 
kletsen, enzovoorts. Zo’n kamer biedt 
echter weinig gelegenheid om je af  
te zonderen van andere mensen.”
De oplossing van dit probleem zocht 
Otten in ambient intelligence: een 
omgeving vol ingebouwde snufjes  
die automatisch inspringen op de 
behoeften van de gebruikers.
“Veel van dergelijke toepassingen  
zijn gericht op de behoeften van alle 
gebruikers van een ruimte”, vertelt 
Otten. “Er is echter weinig aandacht 
voor de behoeften van afzonderlijke 
gebruikers.”
De fauteuil, die hij zelf ontwierp, 
vervult gericht de behoeften van 
degene die erop zit. Wil je een 
gesprek voeren met je omgeving?  
Dan houdt de stoel zich koest.  
Nestel je je met een boeiend boek op 
de stoel, terwijl je huisgenoten een 
potje kaarten? Dan verschijnen links, 
achter en rechts van je panelen die je 

afschermen voor allerlei afleidende 
prikkels.
“Ingebouwde richtingsmicrofonen 
stellen vast van welke kant het geluid 
komt”, zegt de ID’er. “Op grond 
daarvan klapt de stoel één of 
meerdere schermen uit die het geluid 
dempen. Dankzij lichtsensoren 
kunnen de lampen in de panelen 
reageren op duisternis, zodat je 
gewoon kunt blijven lezen als de  
rest van het huis al slaapt.  
En druksensoren meten hoe je gaat 
zitten. Op grond van je houding stelt 
de stoel vast of je je wilt afzonderen, 
of dat je wilt communiceren met je 
omgeving.”
 
Dat laatste is een leerproces:  
wanneer de stoel de panelen 
ongewenst uitklapt, kan de gebruiker 
ze eenvoudig wegduwen. De stoel 
leert hiervan in welke situatie de 
gebruiker meestal behoefte heeft  
aan afzondering.
“De controle van de gebruiker over de 
stoel is heel belangrijk”, zegt Otten, 
die met verschillende experimenten 
de behoeften van gebruikers 
bestudeerde. “De huiskamer is 
immers bij uitstek een plek waar je  
je veilig wilt voelen.” (EV)

Sluitstuk

Hormonen criterium sportgeslacht

Atleten die genetisch als man kunnen worden aangemerkt maar een 
verminderde gevoeligheid voor mannelijke hormonen hebben, mogen 
vanaf 1 mei legaal als vrouw deelnemen aan sportwedstrijden. Dat is 
vorige week door het Internationale Atletiekfederatie (IAAA) besloten op 
basis van aanbevelingen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). 
Anderzijds kunnen volgens de nieuwe regels genetische vrouwen met 
een te hoge testosteronspiegel juist worden uitgesloten van deelname, 
zowel van vrouwen- als van mannenwedstrijden. Daarmee wordt dus 
gekozen voor de testosteronspiegel als de belangrijkste geslachts-
definiërende eigenschap in de sport. Voor vrouwen ligt het normale 
testosteronniveau in het bloed op 15-70 mg/deciliter, voor mannen op 
260-1000 mg/deciliter. Het IOC beraadt zich nog op welke waarden voor 
vrouwen nog acceptabel zijn. Mensen met het androgeenongevoelig-
heidssyndroom (AOS) hebben een X en een Y-chromosoom, maar 
ontwikkelen zich door hun verminderde gevoeligheid voor mannelijke 
geslachtshormonen tot vrouw. Wel moeten ze het zonder baarmoeder 
en eierstokken stellen. Naar schatting lijdt ongeveer een op de 
vierhonderd ‘vrouwelijke’ atleten aan AOS. (TJ)O
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Op wenken bediend door begrijpende fauteuil

Niek Otten, an Industrial 
Design graduate,  
designed an armchair 
that helps users to  

separate themselves from their  
surroundings – or not.

[E]

Interne CO2-scheiding tegen het broeikaseffect

Martin van Sint Anneland en Fausto Gallucci. Foto | Bart van Overbeeke

To prevent CO2 from power plants from entering the atmosphere,  
we are still reliant on the interception and filtering of the gases  
that leave the reactor. However, separating CO2 within the reactor 
seems to be a far better idea. At Chemical Engineering and Chemistry, 

they are working on techniques that should enable that; with European funds, they 
will design a test reactor that will soon be built in Spain.

[E]eis is. “Het werkt natuurlijk alleen  
voor nieuw te bouwen centrales,  
voor bestaande centrales blijven we 
afhankelijk van CO2-scheiding achteraf. 
Maar in China wordt elke week een 
centrale opgeleverd; het zou mooi zijn 
als dit concept straks standaard in 
nieuwe centrales wordt toegepast.” (TJ)

“De hoeveelheid energie die je erin 
moet stoppen, wordt zoveel groter dat 
het economisch niet haalbaar is. Los 
van het feit dat je met een grote schijf 
snel problemen hebt. Omdat de afstand 
tussen de schijf en bodemwand maar  
1 millimeter bedraagt, mag de schijf  
niet gaan zwenken, anders raakt hij de 
bodem. We hebben dat probleem tijdens 
het testen meegemaakt. De schijf liep 
vast en trok helemaal krom. Een grote 
schijf maken die helemaal vlak is, valt 
niet mee. Voor laboratoriumsystemen  
is het nog mogelijk. Maar voor een 
industriële toepassing wil je dat  
gewoon niet. Daarvoor zijn ze te duur  
en is het risico te groot.”
De derde fase in deze wetenschappelijke 
hink-stap-sprong was het opschalen 
door middel van een serie roterende 
schijven. In een cilinder werden drie 
schijven met een diameter van dertien 
centimeter aangebracht op een 
gezamenlijke as. “We wisten dat het 
principe werkt.  
Dus als elke unit hetzelfde doet, zou  
de totale stofoverdracht bij drie schijven 
achter elkaar ook driemaal zo groot 
moeten zijn. Uit metingen werd 
duidelijk dat die redenering klopte. 
Daarmee had ik het bewijs dat 
opschalen van het systeem mogelijk is.”
De ‘rotor-stator spinning disc reactor’ 
van Meeuwse is ook getest op de 
stofoverdracht tussen vloeistof en vaste 
stof. “Je hebt vaak chemische reacties 
met een katalysator in de vorm van een 
vaste stof. Dat betekent dat de reactanten 

eerst naar die vaste stof toe moeten. 
Iets in de gasfase, bijvoorbeeld 
waterstof of zuurstof, moet oplossen  
in vloeistof, vervolgens moet het in die 
vloeistof bij de vaste fase komen waar 
de katalysator zit en dan pas kan de 
chemische reactie plaatsvinden. Je moet 
dus niet alleen zorgen dat je gas-vloei-
stof overdracht heel snel is, maar ook 
de overdracht tussen vloeistof en vaste 
stof moet snel zijn.”
Meeuwse koos voor een katalysator die 
vrij standaard is in de chemiewereld: 
platina op kool. Het aanbrengen op de 
onderkant van de rotor viel niet mee. 
“Het heeft een afstudeerster een half 
jaar gekost om de juiste soort lijm te 
vinden”, vertelt Meeuwse. Om het 
ingewikkelde proces te bespoedigen, 
verzadigde de onderzoeker eerst het 
gas met de vloeistof, waardoor in de 
reactor alleen nog stofoverdracht tussen 
vloeistof en de vaste fase aan de orde 
was. “Bij de stofoverdracht reageert 
zuurstof. En omdat hierdoor de zuurstof 
verdwijnt, neemt normaal de reactie in 
snelheid af. Dankzij de rotatie van de 
schijf ontstaan in de cilinder echter 
lokale wervelingen die nieuwe zuurstof 
aanvoeren en de reactiesnelheid 
versnellen.”
Gaat de unieke reactor een grote 
toekomst tegemoet? Meeuwse:  
“We weten dat hij beter is dan de 
conventionele reactoren, maar we 
weten nog niet waar de grenzen liggen. 
We hebben verbeteringen van een factor 
twee tot tien gemeten, maar we hebben 

nog niet het volledige potentieel in 
kaart kunnen brengen. Dat is wel  
nodig om het commercieel toe kunnen 
te passen.”
Niettemin is Meeuwse ervan overtuigd 
dat de vinding zijn nut zal bewijzen. 
“Voor heel grote chemische processen 
zit er weinig toegevoegde waarde in 
vanwege het hoge energieverbruik. 
Maar bij processen waar conversie en 
selectiviteit een belangrijke rol spelen, 
zoals in de farmaceutische industrie, 
kan hij zeker bruikbaar zijn.  
De grondstoffen voor medicijnen zijn 
heel duur. Hoe minder je achteraf hoeft 
te zuiveren en hoe minder afval je 
weggooit, hoe lucratiever onze reactor 
wordt.” (FvO)

Ir. Marco Meeuwse promoveert op  
3 mei op zijn proefschrift: ‘Rotor-stator 
spinning disc reactor’. Hij werkt sinds 
dit jaar als reactortechnoloog voor  
DSM in Limburg.

Chemieproductie veiliger en efficiënter met nieuw type reactor

Researcher Marco 
Meeuwse of the 
Department of Chemical 
Engineering and 

Chemistry developed a unique 
chemical reactor. It’s a cylinder 
containing a rotor that makes for  
more efficient and safer production 
processes that involve gas, liquids, 
and solids. The application offers 
attractive and possibly unprecedented 
possibilities for the pharmaceutical 
industry, for example.

[E]

Niek Otten. Fotomontage | Rien Meulman
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Studeren versus besturen
10 Studieverenigingen, 11 cultuur-
verenigingen, 38 sportverenigingen,  
3 gezelligheidsverenigingen en 
daarnaast meer dan 20 ‘overige’ 
verenigingen. En daaronder hangen 
weer allerlei onderverenigingen en 
commissies. Genoeg te doen dus voor 
tientallen Eindhovense studenten die 
hun studie tijdens een bestuursperiode 
(deels) op een zijspoor parkeren. 
Vergaderen tot in de late uurtjes, overleg 
met het faculteitsbestuur, commissies 
ondersteunen bij hun activiteiten, 
notulen uitwerken, de mailbox 
bijhouden, bezoekjes aan andere 
verenigingen, de financiën beheren,  
een toernooi organiseren. Het zijn maar 
enkele voorbeelden van de activiteiten 
van bestuursleden. Vooral de studie-
verenigingen blijken het beredruk te 
hebben; werkweken van veertig tot 
zestig uur per persoon zijn daar geen 
uitzondering. En ja, het zou allemaal 
best in minder tijd kunnen, concluderen 
ze,- maar dan holt de kwaliteit van hun 
werk achteruit.

De bestuurders van studieverenigingen 
leggen hun studie in de meeste gevallen 
een jaar stil. Veel bestuurders van 
sport- en cultuurverenigingen kunnen 
hun activiteiten nog wel met een studie 
combineren - goed plannen is daarbij 
het devies. Cursor vroeg verschillende 
bestuursleden in hoeverre de combi-
natie voor hen mogelijk is en of het 
bestuurswerk in minder tijd zou kunnen. 
Een selectie uit de reacties:

“In het begin vond ik de combinatie 
moeilijk en druk. Maar als je je tijd 
neemt voor het bestuurswerk en een 
goede planning hebt, kan het een 
welkome afwisseling op je studie zijn  
en hoef je geen studievertraging op  
te lopen.” (Loek Masthoff, student ST, 
studentenatletiekvereniging Asterix)

“Inclusief algemene taken en represen-
tatie komen we uit op 55 tot 60 uur per 
week per persoon. De functiespecifieke 
taken kunnen niet in minder tijd.  
Wel kunnen bepaalde zaken eventueel 
worden uitbesteed aan commissies.  
Het is mogelijk om er enkele vakken 
naast te halen, maar dat is hooguit  
één per kwartiel.” (Yoran Zonneveld, 
studievereniging Japie, ST)

“Elk bestuur kan zijn taken in minder  
tijd uitvoeren. Dat gaat dan wel ten 
koste van de kwaliteit.” (Boy Hoffs, 
studievereniging CHEOPS, B)

“De combinatie is lastig. Je laat niet 
graag taken liggen. Het is best zwaar  
je weinige vrije momenten aan studie  
te besteden. Praktisch gezien kunnen 
tentamens heel ongelukkig vallen.” 
(Maarten van Drunen, studievereniging 
Van der Waals, TN)

“Het zou zeer ten koste van de kwaliteit 
gaan als bestuursleden zich minder 
inzetten voor de vereniging. Je krijgt een 
beurs voor een bepaald aantal maanden 
en ik vind dat je je functie dan eerder als 

baan moet zien- niet als iets dat je 
‘naast je studie’ doet.” (Sjors Leijen, 
student TN, studententoneelvereniging 
Doppio)

“Uiteraard kunnen bepaalde functies  
in minder tijd. Hoe actiever de leden  
zelf zijn, hoe beter. Met een goede 
overdracht (inwerkperiode en bestuurs-
handleiding) kan ook veel gewonnen 
worden. De combinatie met studie is 
goed te doen.” (Ilona van den Broek, 
Eindhovense handboogvereniging  
Da Vinci, oud-studente Fontys)

“Het is vrijwel onmogelijk te combineren 
met studie. Eén van onze bestuurders is 
opgestapt vanwege de mogelijke boetes 
en daardoor is de werklast nog hoger.” 
(Jesper Huijgens, studievereniging 
GEWIS, W&I)

“Ons bestuur werkt efficiënt en daardoor 
is het nauwelijks mogelijk er minder tijd 
in te steken. We willen onze muzikale 
activiteiten nu eenmaal goed neerzetten 
en de administratie goed bijwerken.” 
(Lonneke Vermeulen, Studenten Muziek-
vereniging Quadrivium, studente TBK)

“We maken per persoon werkweken  
van 80 uur. We zouden het aantal 
activiteiten kunnen beperken tot het 
minimum. Dit komt de vereniging niet 
ten goede, maar als het moet, dan moet 
het. Het is moeilijk om er veel naast te 
doen, maar iedereen kan wel één of 
twee vakken halen in een bestuursjaar.” 
(Stefan Verdenius, studievereniging 
Simon Stevin, Wtb)

‘Het is goed te combineren met studie, 
je moet alleen prioriteiten stellen en  
van tevoren een rooster maken.’ 
(Stéphanie Bex, Eindhovense  
Studenten Sport Federatie, ST)

“Het valt tegen om het allemaal naast 
elkaar te plannen, mijn studie lijdt 
eronder. Ik schat dat ik zo’n vijftien  
uur per week kwijt ben. Dat zou niet  
in minder tijd kunnen. Ik denk dat bij 
andere besturen wel efficiënter kan 
worden gewerkt. Veel tijd gaat verloren 
door formaliteiten en wisselingen.” 
(Mark de Vrieze, student W, Federatie 
Studieverenigingen Eindhoven)

Het werven van nieuwe leden
Het huidige bestuur moet ervoor zorgen 
dat er een nieuwe lichting komt. De 
meeste studieverenigingen werven 
onder derdejaars studenten, maar 
vergroten hun scope vanwege de steeds 
geringere belangstelling. De animo is in 
de regel het hoogst vanuit actieve leden. 
De verenigingen proberen op allerlei 

manieren nieuwe mensen te vinden,  
zo blijkt uit een vragenlijst die Cursor 
naar dertien Eindhovense verenigingen 
stuurde. Dat wordt steeds lastiger, maar 
de besturen blijken creatief en gaan  
op zoek naar alternatieven.  
Enkele voorbeelden:

“We hebben eerder al aan mond-tot-
mondpromotie gedaan en bijeenkomsten 
gehouden. We proefden echter veel 
twijfel en voorzagen problemen, waarna 
we besloten hebben om een ‘interim-
bestuur’ te vormen. Dit bestuur bestaat 
vooral uit oud-bestuursleden die de 
vereniging parttime gaan runnen.” 
(Maarten van Drunen, Studievereniging 
Van der Waals, student TN)

“We proberen nieuwe leden sneller te 
betrekken bij het organiseren van kleine 
activiteiten of wedstrijden.” (Ilona van 
den Broek, Eindhovense handboog-
vereniging Da Vinci. oud-Fontys-studente) 

Om een idee te krijgen wat een 
verenigingsbestuur allemaal doet,  
keek Cursor op maandag 11 april  
een dagje mee met studievereniging 
Japie van Scheikundige Technologie. 
Vanwege de tentamenweek waren er 
geen activiteiten voor leden gepland, 
een iets rustiger dagje dan normaal 
dus.

08.35 uur 
In de Grote Japiekamer is voorzitter 
Martijn van Zanten bezig met het 
voorbereiden van de wekelijkse 
bestuursvergadering. Hij moet nog  

wat stukken en de agenda printen. 
Ondertussen komen bestuursgenoten 
Nicky Oppers en Yoran Zonneveld 
binnen, en komt de eerste student al 
langs met een vraag.

08.58 uur 
Er worden nog snel wat witte boter-
hammen met leverworst gesmeerd; 
brandstof voor drie uur vergaderen. 
Even later opent Martijn de vergadering. 
Op de agenda staan onder andere de 
activiteitenplanning (waar gaat het 
bestuur wel en niet naartoe - bij elke 
activiteit wordt afgewogen of het  

zinvol/leuk is), het service-rooster  
(wie is op welke dag in de Grote 
Japie kamer aanwezig als aanspreek-
punt voor de Japie-leden), de stand  
van zaken bij commissies en overleg-
organen, onderwijszaken en de 
bestuurs wisse ling. In verband met  
de langstudeerdersregeling en de  
harde knip is besloten om die te 
verschuiven van juni naar september, 
zodat de kandidaten eerst hun bachelor 
kunnen afronden. Dit uitstel betekent 
onder andere dat de statuten gewijzigd 
moeten worden. Notariskosten: 400 euro. 

12.30 uur 
Martijn heeft vergadering met Gerben 
van Straaten en Thijs van Erdewijk  
van de symposiumcommissie.  
Het tweejaarlijks symposium is net 
geweest, op 8 februari, maar er moeten 
nog allerlei zaken afgehandeld worden. 
Martijn vuurt een lijstje vragen af op de 
commissieleden: “Zijn boekjes en flyers 
verstuurd naar de sponsoren? Is het 
draaiboek al verbeterd? Hoe is het  
met het stukje voor het jaarverslag?  
Zijn de mailbox en de netwerkschijf 
opgeruimd?”

Tekst | Judith van Gaal, Sjoukje Kastelein en 
Gino van den Nieuwenhof

Foto’s | Bart van Overbeeke

Veel studenten zullen vorige week opgelucht adem hebben gehaald, toen ze 
hoorden dat de langstudeerdersregeling een jaar wordt uitgesteld. Goed nieuws 
ook voor veel bestuursleden van studie- en studentenverenigingen die mogelijk 
hierdoor makkelijker opvolgers kunnen vinden. Cursor dook in de wereld van de 

verenigingen. Wat doen ze om een nieuwe lichting te vinden en hoe druk hebben de 
studentbestuurders het nu eigenlijk?

Een dagje verenigingsbestuur: van vergadering naar vergadering

Het Japie-bestuur vergadert. Vanaf links met de klok mee: Sander Treur (penningmeester), Marly Hummelink (coördinator externe betrekkingen), 
Nicky Oppers (coördinator onderwijs), Frank van Wijk (secretaris), Yoran Zonneveld (coördinator interne betrekkingen), Martijn van Zanten (voorzitter).

“we maken 
werkweken 
van 80 uur”
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12.49 uur 
In de Kleine Japiekamer, de werkkamer 
van het bestuur, werkt penningmeester 
Sander Treur de transactiedatabase bij. 
In die database kan hij bijvoorbeeld zien 
wat een bepaalde activiteit heeft gekost. 
Verder stuurt het systeem automatisch 
een mail naar leden die nog iets moeten 
betalen.

13.06 uur 
Coördinator externe betrekkingen  
Marly Hummelink past de notulen van 
de vorige bestuursvergadering aan  
na wat opmerkingen in de vergadering 
van vanmorgen. Ook moet ze nog  
wat e-mails sturen naar potentiële 
sponsoren voor het Japie Zomerpuzzel-
boek.

15.15 uur 
Achter de servicebalie zit onderwijs-
coördinator Nicky. De rest van het 
bestuur is druk met vergaderingen. 
Studenten komen af en toe binnen om 
een openstaande betaling af te lossen, 
een snoepkaart te kopen of een pijltje  
te gooien op het dartboard. Ook zijn  

er twee de Playboy aan het lezen. 
“Alleen de serieuze interviews hoor.”

17.16 uur 
Sander en Martijn zitten achter hun 
laptop in de Kleine Japiekamer. Sander 
heeft net een vergadering gehad met  
de studiereiscommissie. Martijn schrijft 
een kaart voor Jaap Schouten, de nieuwe 
decaan. Verder heeft hij zojuist de 
statuten opnieuw bekeken. Omdat Japie 
binnenkort toch vierhonderd euro moet 
uitgeven om de wijzigingen rondom de 
bestuurswisseling vast te leggen, is het 
handig om even kritisch te kijken wat er 
nog meer aangepast moet worden. 

18.00 uur 
Helix gaat dicht, en dus zit ook voor  
het Japie-bestuur de dag erop. 

“Bron van bestuurders kunnen 
‘slachtoffers’ van de harde knip zijn, 
studenten die een jaar vertraging 
oplopen voor een paar gemiste vakken.” 
(Jesper Huijgens, studievereniging 
GEWIS, W&I)

“Meer bekendheid van de werkzaam-
heden voor de universiteitsraad kan 
zorgen voor meer binding van studenten.” 
(Thomas Reijnaerts, studentenfractie PF, 
student TN)

“We zien problemen voor de komende 
jaren. De bezuinigingen spelen daarbij 
een enorm grote rol. Bestuursfuncties 
bij Quadrivium kosten zoveel tijd dat 
nominaal studeren ernaast niet mogelijk 
is. Het voorstel om bestuurders een jaar 
uit te schrijven op de universiteit zou 
goed kunnen werken.” 
(Lonneke Vermeulen, Studenten-
muziekvereniging Quadrivium,  
studente TBK)

“Er zijn sowieso weinig enthousiaste-
lingen. Veel tweedejaars zeggen dat  
ze eerst hun bachelor willen afronden, 
zodat ze geen last hebben van de 
langstudeerdersregeling. Er zijn teveel 
studenten die een te grote studie-
achterstand hebben. We kijken nu  
naar taakverlichting van het bestuur. 
Grotere commissies kunnen zelfstan-
diger worden. En we benaderen nu  
écht iedereen; tweede-, derde- en 
vierdejaars studenten.”
 (Stefan Verdenius, studievereniging 
Simon Stevin, student W) 

“We hangen overal posters op en  
maken duidelijk wat de ESSF doet. 
Geïnteresseerden willen hun studie  
voor laten gaan. Hopelijk kunnen we 
duidelijk maken dat veel bestuurswerk 
naast de studie kan worden gedaan.”
(Stéphanie Bex, Eindhovense Studenten 
Sport Federatie, studente ST)

“We zoeken vooral binnen het netwerk 
van oud-bestuursleden van studie-
verenigingen. Nu de langstudeerders-
regeling weer even van de baan is,  
lijkt er iets meer ruimte te komen.”
(Mark de Vrieze, Federatie Studie-
verenigingen Eindhoven, student W) 

Wel of geen bestuursfunctie?
Cursor peilde waarom studenten wel  
of niet te porren zijn voor een  
bestuursfunctie. Enkele reacties:

“Een bestuursfunctie kan zeker 
meerwaarde hebben voor je ontwikke-
ling. Ik heb er lang over gedacht om  
iets binnen het bestuur van GEWIS  
te doen. Uiteindelijk leek het me toch  
te moeilijk om dit te combineren met 
mijn studie en mijn werk.” 
(Jorn van der Pol, masterstudent  
Technische Wiskunde en lid van 
studievereniging GEWIS)

“Ik heb al een jaar vertraging dus ik  
kan me nog maar weinig permitteren. 
Deze wet zou het voor mij wel heel 
moeilijk maken om nog iets in het 
bestuur te doen, mocht ik dit willen.”
(Jonne Besselink, derdejaars student 
Bouwkunde en (niet erg actief) lid van 
Studenten Roeivereniging Thêta)   

“Ik ben maar weinig betrokken bij de 
vereniging en heb eigenlijk nooit een 
bestuursfunctie gehad of iets georgani-
seerd. Ik denk dat de waarde van een 

bestuursfunctie een beetje overschat 
wordt. Bij veel verenigingen heb ik  
het idee dat het bestuur veel nutteloze 
dingen doet. Nu moet ik wel zeggen  
dat ze het bij Van der Waals altijd heel 
druk hebben.” 
(Aart Ligthart, tweedejaars student 
Technische Natuurkunde en lid van 
studievereniging J.D. van der Waals)

“Ik heb voor Studenten Snowboard-
vereniging Avalanche Boarders ooit  
het Outdoor Nederlands Studenten 
Snowboard Kampioenschap georga-
niseerd. Dat is natuurlijk wel iets  
anders dan een fulltime bestuursfunctie. 
Ik denk dat de langstudeerdersregeling 
voor veel mensen een barrière zal 
vormen om in het bestuur van hun 
vereniging aan de slag te gaan.” 
(Jelmer Baarsma, masterstudent 
Bouwkunde)

Studenten die bestuurswerk doen, 
kunnen in aanmerking komen voor  
een beurs. De belangrijkste eisen zijn 
dat ze de propedeuse hebben gehaald 
als ze met hun bestuursfunctie beginnen 
en ze moeten op dat moment minimaal 
65 procent van het maximaal haalbare 
aantal studiepunten hebben behaald. 
Het College van Bestuur stelt jaarlijks 
een bedrag beschikbaar voor bestuurs-
beurzen. Eén maand bestuursbeurs 
komt aan de TU/e overeen met het 
bedrag dat de student aan studie-
financiering van DUO ontvangt 
(basisbeurs + eventueel aanvullende 

beurs). Voor 2010-2011 zijn er ruim  
1.750 maanden beschikbaar, laat  
het Onderwijs en Studenten Service 
Centrum (STU) weten. STU verdeelt de 
beurzen over de koepels (Scala, FSE, 
ESSF, Compositum en Overig) en die 
verdelen het aantal maanden vervolgens 
verder in overleg met de verenigingen. 

Discussieer mee over de volgende 
stelling op de Facebookpagina van 
Cursor: ‘Het is onzin dat studenten hun 
studie een jaar opzij zetten om 
bestuurswerk te doen.’

Tekst | Judith van Gaal, Sjoukje Kastelein en 
Gino van den Nieuwenhof

Foto’s | Bart van Overbeeke
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verenigingen. Wat doen ze om een nieuwe lichting te vinden en hoe druk hebben de 
studentbestuurders het nu eigenlijk?

Een dagje verenigingsbestuur: van vergadering naar vergadering

Het Japie-bestuur vergadert. Vanaf links met de klok mee: Sander Treur (penningmeester), Marly Hummelink (coördinator externe betrekkingen), 
Nicky Oppers (coördinator onderwijs), Frank van Wijk (secretaris), Yoran Zonneveld (coördinator interne betrekkingen), Martijn van Zanten (voorzitter).

De Outlook agenda van Japie. Deze week is wat minder druk dan normaal: Vrijdag is het 
Goede Vrijdag en vanwege de Gesprekkendagen zijn er geen activiteiten gepland.

Many students will have 
breathed a sigh of relief 
last week, when they 
heard the fine for slow 

students will be postponed by one 
year. It’s good news for many student 
association board members, too, as 
they may now be more successful in 
finding successors. Cursor penetrated 
the world of students associations. 
What do they do to find new members, 
and how busy are student board  
members, really? 

[E]

“De waarde van 
een bestuursfunctie 
wordt overschat”
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Ze steekt meer dan veertig uur per week in haar vereniging en dan heeft 
ze de feestjes en bezoekjes aan andere verenigingen niet meegeteld. 
Marijke Dermois (23): “Het zou kunnen in minder uren, maar dan moet  
je het echt alleen bij de basis houden.”

Dermois, studente Biomedische Technologie, begon dit collegejaar als 
onderwijscommissaris. Ze geniet van haar functie, waarbij ze vooral tot 
taak heeft studenten te vertegenwoordigen in overlegorganen van de 
faculteit en universiteit. Verder vult ze haar bestuurswerk onder meer  
in met het meekijken naar het Onderwijs- en Examen Reglement, de in-  
en verkoop van boeken, meehelpen bij het Onderwijscafé van Studium 
Generale en ze maakt zich er hard voor dat docenten oude tentamens 
geven, waarmee ze een database kan opbouwen. Na het plotselinge 
overlijden van voorzitter Bas Willems in februari, moest ze onverwachts 
ook het voorzitterschap overnemen. Daarmee draagt ze verantwoordelijk-

heid voor beleid en de koers van het inmiddels vierkoppige bestuur  
en is ze het contact naar ‘buiten’. 
Ze geeft toe dat het werk in iets minder tijd zou kunnen, maar dan zou  
ze zaken moeten laten vallen. “We zijn ook een hoop tijd kwijt aan 
‘studenten die binnenlopen’, die bijvoorbeeld posters printen of willen 
weten hoeveel ze aan een activiteit kunnen spenderen. We willen 
natuurlijk binding houden met studenten, maar daardoor komen  
we soms niet meer toe aan onze dagelijkse werkzaamheden.” 
De vraag of ze dit jaar nog vakken kan volgen, beantwoordt ze met een 
schampere lach. “Het is niet te combineren. Ik weet niet waar ik de tijd 
vandaan moet halen.” Ze ziet allerlei voordelen van haar bestuursjaar.  
“Je leert jezelf er goed door kennen. Ik merk dat mijn verantwoordelijk-
heidsgevoel is gegroeid. Al ben ik ziek, dan kom ik nog. Je spreekt  
met allerlei mensen. Hoe vaak kom je als student nu in contact met  
de rector?”

Roald Damoiseaux (22) heeft nog een paar dagen om het dikke pakket 
papierwerk door te worstelen dat voor zijn neus ligt in de bestuurskamer 
van Groep-één. Het voorbereiden op de universiteitsraadsvergadering is 
naast de pr voor zijn partij één van zijn belangrijkste taken.

Gemiddeld is hij anderhalve dag bezig met het werk voor Groep-één en  
in aanloop naar de universiteitsraadsvergadering werkt Roald meestal 
twee dagen. De Bouwkundestudent overlegt veel met zijn fractiegenoten, 
leest documenten door, zet evenementen op, zorgt voor de nieuwsbrief 
van Groep-één en werkt mee aan de Facebookpagina.
“Ik ben gewoon graag druk bezig”, verklaart hij zijn lidmaatschap van de 
fractie. “Eerder was ik vrij actief bij CHEOPS en voor de Bedrijvendagen.  
Ik zie het als een verkenning voor mezelf en wil nu kijken of de politiek 
iets voor me is. Ik wil me ontwikkelen buiten mijn studie.” De combinatie 
van bestuurswerk en studie gaat hem tot nu toe goed af. “Het is een 

kwestie van goed plannen.”  
Over de langstudeerdersregeling: “Ik vind het goed dat studenten 
aangespoord worden om extra hun best te doen om sneller hun diploma 
halen. Deze mensen kosten de universiteit enorm veel geld en als ze  
door lui te zijn er langer over doen, mogen ze dit best zelf bekostigen. 
Daarbij moet wel gezegd worden dat studenten die vertraging opgelopen 
hebben door bijvoorbeeld een bestuursfunctie naar mijn mening niet 
beboet mogen worden. Deze mensen verrichten erg nuttig werk en 
betekenen veel voor de universiteit.” 
Roald komt zelf niet in de problemen als de regeling wordt ingevoerd. “Ik 
heb mijn bachelor inmiddels gehaald.”
Ook bij Groep-één is het lastig om nieuwe leden te vinden, vertelt 
Damoiseaux. “We betrekken zoveel mogelijk mensen bij onze activiteiten 
en sporen studenten aan om eens de universiteitsraadsvergadering bij  
te wonen.” 

Marijke Dermois, onderwijscommissaris en voorzitster bij Protagoras (studievereniging BMT)

Roald Damoiseaux, commissaris promotie bij studentenfractie Groep-één

“Hoe vaak heb je als student nou contact met de rector?” 

“Ik zie het als een verkenning voor mezelf”

Rector Hans van Duijn kreeg anderhalf jaar geleden heel wat reacties op het 
interview in Cursor, waarin hij verkondigde dat studenten wel eens een tandje  
bij mochten zetten. In het debat met studenten dat hierop volgde in mei 2010  
gaf hij aan dat het abnormaal is dat studenten hun studie een jaar stilleggen 
vanwege een bestuursjaar. In de tussentijd is de mening van Van Duijn niet 
gewijzigd.

“De prioriteit van studenten zou bij hun studie moeten liggen. Bestuurswerk  
is belangrijk -met name in de faculteiten- maar studenten zouden het náást  
hun studie moeten doen en niet in plaats ván hun studie. Ik begrijp dat de ene 
vereniging de andere niet is en sommige functies vergen nu eenmaal meer tijd.  
Ik vind ook echt dat actieve studenten een ontzettend belangrijke rol spelen.  
Het gaat mij om het verkeerde uitgangspunt dat bestuur voor studie zou gaan.  
Dat moet andersom zijn of moet minstens in balans zijn. ”
Van Duijn pleit ervoor om eens kritisch te kijken naar het bestuur en de opzet  
van verenigingen. “Je zou kunnen zeggen dat het een rijkdom is dat we in 
Eindhoven meer dan negentig verenigingen hebben. Maar ik vraag me af of 
sommige verenigingen zich niet beter kunnen clusteren. Het lijkt me juist mooi  
om in Eindhoven enkele heel grote verenigingen te hebben. Ik kan me ook 
voorstellen dat we een model ontwikkelen waarbij studenten in hun bestuursjaar 
een bepaald aantal studiepunten moeten halen.”
De rector magnificus waarschuwt ervoor dat de bestuursbeurzen in de toekomst 
onder druk komen te staan. “Het heeft niet mijn prioriteit, maar we moeten op 
allerlei gebieden bezuinigen. Ik kan me voorstellen dat ook voor beurzen minder 
geld komt.” Over het uitstel van de langstudeerdersregeling: “Het is uitstel van 
executie. Het geeft ons even lucht, maar we moeten nu niet doen alsof de 
problemen weg zijn.”

Prof.dr.ir. Hans van Duijn, rector magnificus TU/e

“Studenten moeten prioriteit aan hun studie geven”
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‘Het staat goed op je cv’ is een vaak 
genoemd argument voor het doen van 
bestuurswerk. Heeft het toegevoegde 
waarde? Hebben sollicitanten met 
bestuurservaring inderdaad een 
streepje voor? Cursor peilde bij een 
paar bedrijven.

FEI  
(Jack Houet, recruitment manager, 
studeerde in ’97 af bij Elektrotechniek 
TU/e, zelf niet actief geweest bij een 
vereniging)
“Ik denk dat dat overschat wordt, een 
toegevoegde waarde. Het is toch heel 
vrijblijvend van karakter, zo’n vereni-
ging. Persoonlijk zou ik het veel sterker 
vinden als iemand gewoon op tijd zijn 

studie afrondt. Maar dat is mijn 
persoonlijke mening. Je ziet dat er 
binnen bedrijven vaak twee ‘kampen’ 
zijn wat dat betreft; sommigen vinden 
het wél waardevol.”

DAF, sector operations  
(Iris Hassing, recruiter)
“Ik denk niet dat het voor ons heel 
relevant is. Afgestudeerden van de TU/e 

komen hier bijvoorbeeld binnen als 
production engineer en dan kijken we 
vooral naar de technologische 
vaardigheden.”

Accenture Nederland  
(Thomas Mulder, HR-director)
“Accenture zoekt altijd nieuwe talenten 
die hebben laten zien dat ze zich breder 
hebben ingezet dan voor hun studie 

alleen. Over het algemeen zijn deze 
personen zelfbewuster, hebben ze 
leiderschapskwaliteiten ontwikkeld en 
hebben ze laten zien hoe ze met 
verantwoordelijkheden omgaan. De 
druk op studieperiodes zou kunnen 
betekenen dat het aanbod van breed 
ontwikkelde afstudeerders afneemt.”

Goed voor je cv?

Lonneke Vermeulen (22) moet nog twee vakken halen en dan 
is ze klaar met haar bachelor Technische Bedrijfskunde. “Dat 
lukt dit jaar nog wel en dan heb ik nominaal mijn bachelor 
gehaald.” Ze loopt sowieso geen risico meer op een boete 
sinds vorige week bekend werd dat de langstudeerders-
regeling pas in 2012 wordt ingevoerd.

Het voorzitterschap van een vereniging vindt Lonneke erg 
leerzaam. “Je leert verantwoordelijkheid dragen, en ook  
het ‘politieke spelletje’ dat erbij hoort, is interessant. 
Sommige beslissingen kun je niet nemen zonder bepaalde 
mensen voor het hoofd te stoten.” Ze is daar inmiddels wel 
aan gewend. “Ik ben daardoor juist milder geworden. Toen ik 
nog in een commissie zat, kon ik nog wel eens een grote bek 
opzetten. Maar als je eenmaal op de stoel zit van degene die 

alles moet oplossen, is dat anders. Als ik het niet oplos,  
is er niemand die het doet.”
Wekelijks kost het bestuurswerk Lonneke veertig à vijfen-
veertig uur. Haar taken zijn onder andere het behandelen  
van aanvragen voor optredens, vergaderingen leiden en 
voorbereiden, vertegenwoordiging binnen Scala en naar 
buiten toe en beleid bepalen voor de komende jaren.  
Met de aangekondigde bezuinigingen binnen de TU/e in  
het achterhoofd. “Getallen voor ons toekomstige budget  
zijn nog niet bekend, maar we verwachten wel dat dit  
minder zal worden.”

Lonneke Vermeulen, voorzitter studentenmuziekvereniging Quadrivium (en commissaris ondervereniging Sambuca)

“Grote bek kan als voorzitter niet meer”

Wouter van Roosmalen (22) is student Electrical Engineering en 
daarnaast secretaris bij Studenten Wielervereniging Squadra Veloce.  
Hij zit al langer in het bestuur van zijn vereniging: vorig jaar bekleedde 
hij de functie van wedstrijdcommissaris.

Omdat er verder geen kandidaten waren, besloot Van Roosmalen 
wedstrijdcommissaris te worden. Na één jaar vond hij dit echter zo  
leuk dat hij ervoor koos om daarna als secretaris aan de slag te gaan:  
“Ik denk dat ik veel leer door mijn functie, zoals contacten leggen en  
het plannen van evenementen.” De hoofdtaak van de secretaris is het 
maken van de notulen tijdens vergaderingen, ook moet hij de mailbox  
en het postvak bijhouden. Hiermee is Van Roosmalen niet extreem veel 
tijd kwijt; drie uurtjes per week. “Maar daarnaast kun je het jezelf zo  

druk maken als je zelf wilt. Vorig jaar heb ik bijvoorbeeld de Grand  
Prix TU/e georganiseerd, daar gaat veel tijd in zitten.”      
Van Roosmalen denkt niet dat Squadra Veloce door de nieuwe wet 
problemen krijgt bij de zoektocht naar nieuwe bestuursleden:  
“Bestuursfuncties zijn bij ons niet van die aard dat je studie eronder  
moet lijden. Ik denk dat dit voor wel meerdere kleine verenigingen geldt, 
maar bij zwaardere functies bij grotere verenigingen kan het wel voor 
problemen zorgen.”
De student Electrical Engineering heeft zelf wel wat studievertraging 
opgelopen, maar dit heeft volgens hem niets met zijn bestuursfunctie 
maken. “Dat komt doordat mijn studie gewoon zwaar is, er zitten  
maar weinig mensen in mijn jaar die helemaal nominaal lopen.”

Simon Riezebos (21) is vice-penningmeester bij het 
Eindhovens Studenten Corps (ESC) en heeft hiervoor zijn 
studie Werktuigbouwkunde een jaar stilgelegd. Riezebos wil 
zich naast zijn studie ook op bestuurlijk gebied ontwikkelen. 

Sinds het begin van dit collegejaar is de geboren Duitser 
vice-penningmeester van het ESC en hij zegt veel te leren van 
zijn bestuursjaar: “De financiële functie die ik nu heb, is een 
mooie verbreding naast mijn studie Werktuigbouwkunde.” 
Ook de gestructureerde dagindeling is iets nieuws voor 
Riezebos: “Ik ben iedere dag van 10.00 tot 17.00 uur op de 
sociëteit, dat is heel anders dan hoe ik als student leefde.” 
Voor het ESC is de vice-penningmeester bezig met de 

begroting van de sociëteit, de ‘gewone’ penningmeester  
gaat over de rest van de vereniging. Riezebos: “Ik heb veel 
contact met leveranciers over de inkoop van drank en andere 
goederen en ik maak afspraken met andere studie- en 
studentenverenigingen die ons pand huren voor feestjes.”
Als straks ook een bestuursjaar als uitloopjaar gaat tellen, 
komt Riezebos waarschijnlijk in de problemen: “Als ik dit 
vooraf had geweten, was de keuze voor een bestuursjaar veel 
moeilijker geweest.” Sinds februari is het ESC weer op zoek 
naar bestuursleden voor volgend jaar. “Op dit moment gaat 
de werving van nieuwe bestuurleden nog vrij gemakkelijk.  
Ik denk wel dat dit in de toekomst lastiger wordt, maar dat 
hangt ook af van de uiteindelijke vorm van de wet.”

Wouter van Roosmalen, secretaris bij Studenten Wielervereniging Squadra Veloce

Simon Riezebos, vice-penningmeester bij het Eindhovens Studenten Corps

“Je kunt het zo druk maken als je zelf wilt”

“Nieuwe bestuursleden werven wordt lastiger”



We waarschuwen je nu alvast voor opdringerige headhunters.
Academisch toptalent Gefeliciteerd, je titel is binnen. Op naar je eerste baan. Wordt het een bank, een energiereus, een internationaal 

elektronicaconcern? Als jij droomt van een topbaan bij een multinational of de overheid, is er eigenlijk maar één antwoord mogelijk: Deloitte. 

Veel topbestuurders in Nederland hebben Deloitte als eerste werkgever op hun cv staan. En dat is niet toevallig. Bij ons werk je namelijk al vanaf 

dag één aan innovatieve oplossingen voor én met toonaangevende organisaties. Ondertussen investeer je zo sterk in je eigen marktwaarde dat je 

ook buiten onze organisatie niet lang onopgemerkt blijft. En de kans groot is dat je over een paar jaar voor diverse topfuncties benaderd wordt.

Zoek jij de beste start van je carrière? Begin eerst hier: werkenbijdeloitte.nl.
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China, te complex voor 
zwart-wit denken

Chinadeskundige geeft University Lectures aan TU/e

Hoe is deze samenwerking tot stand 
gekomen?
“Ik ben benaderd door TU/e-hoogleraar 
Anthonie Meijers (Filosofie en Ethiek  
van de Techniek, red.). Hij vroeg of  
ik interesse had in het verzorgen van 
gastcolleges, ik was meteen enthousiast. 
Het is belangrijk dat studenten meer  
te weten komen over die grote 
mogendheid daar in het oosten.”

Waarom is dit onderwerp interessant 
voor technische studenten?
“Ik denk dat de colleges voor iedereen 
leerzaam zijn, maar ook zeker voor 
technische studenten. Ik ben zelf  
van origine ook ingenieur, vanuit de 
natuurwetenschappen kwam ik in 
aanraking met de sociale wetenschap-
pen. Als je alleen naar techniek kijkt,  
begrijp je maar een klein deel van een 
maatschappij. China is een complex 
land en als je ooit in de techniek te 

werken komt, krijg je er onherroepelijk 
mee te maken. Om goed te kunnen 
samenwerken, zul je iets over de 
achtergrond van je handelspartner 
moeten weten.”

Zit er een grote lijn in de collegereeks?
“China is een land met veel gezichten. 
De grote lijn is het blootleggen van  
het verschil tussen het werkelijke  
China en de westerse perceptie van  
het land. Dit probeer ik te beschrijven 
aan de hand van voorbeelden op 
politiek, economisch, sociaal en 
cultureel gebied.”

Wat is het grote verschil daartussen?
“In Europa, en in de Verenigde Staten 
ook trouwens, hebben we een heel 
zwart-wit beeld van China. Dit komt 
doordat de media vaak niet de tijd en 
plek hebben om de diversiteit van het 
land goed te belichten. Je hebt het hele 

negatieve beeld, dan heeft men het  
vaak over schending van mensenrech-
ten en de wijdverbreide corruptie.  
Daartegenover staat het positieve 
beeld, het idee dat je nu moet 
investeren in  
de markt daar of anders de boot mist.  
De waarheid ligt zoals vaker ergens  
in het midden en is veel complexer.  
De Chinese maatschappij kent 
verschillende grijstinten die in 
Nederland nog onbekend zijn.”

Hoe ver is China op technologisch 
gebied?
“China is op heel veel sectoren actief,  
je moet deze vraag eigenlijk per sector 
bekijken. Bio- en nanotechnologie zijn 
bijvoorbeeld gebieden waar op dit 
moment veel gebeurt. Dit zijn wel 
indicatoren van een algehele tendens 
die je in China ziet. Het niveau van de 
wetenschap en de techniek zit enorm  
in de lift, het land begint ook een 
innovatieve kracht te worden.”

Hoe kan een universiteit als  
de TU/e hiervan profiteren?
“Er moet binnen de universiteit kennis 
zijn over de ontwikkelingen in China,  
je moet jezelf bewust zijn van je sterke 
punten en kijken of je kunt aanhaken. 
Het gevaar zit in het gebrek aan deze 
kennis, dan word je honderd procent 
zeker ingehaald. De investeringen in  
het onderwijs daar zijn zo groot en  
gaan zo snel. Ik was laatst op de viering 
van het negentigjarige bestaan van de 
Nanjing University, in het oosten van 
China. Daar werd in een kwartier tijd 
honderdvijftig miljoen dollar opgehaald 
aan donaties van aanwezigen. 
Honderdvijftig miljoen in vijftien 
minuten, dat is het jaarlijkse budget van 
de gemiddelde Nederlandse univer-
siteit. Je moet samenwerkingverbanden 
creëren met onderwijsinstelling daar, 
help ze bij het opzetten van studies  
en deel je kennis om hun onderwijs  
te verbeteren. Je moet hierbij als 
universiteit wel in kaart brengen op  
welk gebied je wilt samenwerken en 
waarom. Investeringen die je nu doet, 
moeten in de toekomst wel gaan 
bijdragen aan de ontwikkeling van  
de TU/e. Je moet er zelf ook beter van 
worden.” 

Investeren we daarmee niet in de 
concurrenten? 
“Die concurrentie komt er sowieso, 
China zet in op grootschalige scholing 
van de bevolking. Het is alleen de vraag 
hoe je daarmee omgaat. Net als andere 
EU-landen en de Verenigde Staten zou 

China een belangrijke partner kunnen 
worden op onderzoeksgebied. 
Studenten die nu daar worden opgeleid 
kun je in de toekomst hier inzetten  
voor onderzoek, bijvoorbeeld als 
promovendus. Maar om buitenlandse 
onderzoekers aan te trekken is het wel 
belangrijk dat de TU/e zich ondersc-
heidt van andere universiteiten. Je moet 
voorkomen dat universiteiten binnen 
Nederland elkaar beconcurreren.  
Je moet fragmentatie tegengaan,  
de krachten bundelen, anders beteken  
je straks helemaal niets meer.”

Onderscheiden technische universiteit-
en in Nederland zich genoeg?
“Ik heb te weinig zicht op elke 
onder wijsinstelling apart, maar ik vind 
dat  
de Nederlandse regering te weinig 
keuzes maakt. Je moet kijken welke 
opleiding op welk gebied het beste 
presteert en daar op inzetten. Er wordt 
hier wel veel gesproken over samen-
werking en topsectoren aanwijzen,  
maar de politieke keuzes blijven uit.  
Om aantrekkelijk te blijven voor 
buitenlandse onderzoekers moet  
verder ook het budget voor onderzoek 
omhoog. Dat is nu drie miljard euro per 
jaar, zorgelijk weinig. Ter vergelijking: 
aan kinderopvang besteden we dit jaar 
negen miljard. Ik las laatst een verhaal 
over een universiteit in het noorden  
van China, daar worden op dit moment 
58.000 ingenieurs opgeleid. Op deze 
manier zijn ze daar wetenschappelijk  
in tien tot vijftien jaar op hetzelfde 
niveau als de Europa, daar is geen  
twijfel over mogelijk.” 

Gaat China in de toekomst zijn 
economische overwicht ook meer 
aanwenden voor politieke doeleinden?
“Dat denk ik wel, maar ook dit is niet 
alleen een positieve of negatieve  
ontwikkeling. Het westen spreekt vaak 
over een soort neo-kolonialistische 
praktijken waar China mee bezig is. 
Natuurlijk, ze zijn op zoek naar 
natuurlijke hulpbronnen die ze zelf  
te weinig hebben. In Afrika winnen ze 
bijvoorbeeld veel olie,hout, ijzer en 

koper, maar in ruil voor deze grond-
stoffen dragen ze ook veel bij aan de 
ontwikkeling van de gebieden waar 
China zit. Ze investeren bijvoorbeeld 
miljoenen in de infrastructuur en 
regionale koopkracht, dat deden de 
Europese landen in hun koloniale 
verleden niet. Door deze manier van 
werken heeft China goede banden  
met veel Afrikaanse leiders en deze 
kunnen ze in de toekomst aanwenden 
om politieke druk uit te oefenen.  
Ik denk trouwens dat het ook wel tijd 
wordt dat China meer zijn stem gaat 
laten horen op het internationale 
toneel. Tot nu toe stelt het land zich een 
beetje aan de zijlijn op, terwijl het voor 
ontwikkelingen op het gebied van 
klimaat, handel en financiële stabiliteit 
heel belangrijk kan zijn.”

Hoe ziet China er over vijf of tien jaar 
uit?
“De grootste uitdaging voor China 
komend decennium is het welvaarts-
verschil tussen de stad en het 
platteland rechttrekken. Het verschil in 
levensstandaard tussen rurale en 
urbane regio’s moet kleiner worden. 
Daarnaast denk ik dat de samenhang 
tussen de economieën van de VS en 
China nog groter wordt . Waar veel 
economen nu al kopzorgen hebben over 
het grote aantal staatsobligaties dat 
China van Amerika opkoopt, wordt de 
samenhang tussen die twee econo-
mieën alleen nog maar groter. Dat is 
volgens mij een goede ontwikkeling, de 
verwevenheid kan als een financiële 
buffer werken. China heeft de rekening 
van de kredietcrisis al betaald, nu het  
is tijd dat het ook een politieke 
grootmacht wordt.”

“Als je in de  
techniek gaat 
werken, krijg je 
onherroepelijk met 
China te maken”

“China begint ook 
een innovatieve 
kracht te worden”

Interview | Gino van den Nieuwenhof

Dé Chinadeskundige van Nederland, prof.dr.ir. Peter Ho,  
verzorgt volgend collegejaar de Eindhoven University Lectures.  

De hoogleraar Chinese Economy en Development aan de  
Universiteit Leiden gaat een reeks colleges geven met de titel: 
‘Paradoxical China: Western Perceptions, Eastern Realities?’.  

Ho is wereldwijd één van de drie meest geciteerde onderzoekers 
binnen zijn vakgebied. Cursor blikte met Ho vooruit naar de  

colleges, hoe staat China er op dit moment voor?

Starting next academic 
year, the undisputed 
China expert of the 
Netherlands, prof.dr.it. 

Peter Ho will be hosting the Eindhoven 
University Lectures. The professor of 
Chinese Economy and Development at 
Leiden University will be delivering a 
series of English lectures titled: ‘Para-
doxical China: Western Perceptions, 
Eastern Realities?’ Ho is one of the 
most-quoted researchers in his field 
worldwide. Cursor talked to Ho about 
the upcoming lectures; how is China 
doing at the moment?

[E]
Prof.dr.ir. Peter Ho

University Lectures
Dit jaar is het de derde keer dat de Eindhoven University Lectures plaatsvinden.  
De Engelstalige college reeks wordt gegeven in het eerste semester van het volgend 
collegejaar. ‘Paradoxical China: Western Perceptions, Eastern Realities’ is een 
onderdeel van het programma ‘Academische Vorming in de Minor’. Organisator 
‘Platform Academische Vorming’ spreekt in mei met Ho over de exacte data van de 
colleges. Studenten kunnen zich hiervoor inschrijven via STU, er zijn honderd vijftig 
plaatsen beschikbaar. (w3.tue.nl/nl/diensten/stu/onderwijs/major_minor/minoren/). 
Wil je alleen de gastcolleges van Peter Ho volgen neem dan contact op met het 
Platform Academische Vorming. ( w3.ieis.tue.nl/nl/groups/av/platform_academische_
vorming/platform/).
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Kunst en design voor een prikkie

‘Beste Willem-Alexander, hou 
je alsjeblieft verre van politiek’

Geen voorstelling 
voor moraalridders

Van een hip designkrukje tot een 
porseleinen revolver of ‘gewoon’  
een schilderij; bij de kunstuitleen  
is kunst betaalbaar voor iedereen.  
Zelfs de arme student kan zijn povere 
interieur opleuken met een mooi  
werkje naar keuze. Sinds kort krijgen 
studenten bij kunstuitleen de  
Krabbedans twintig procent korting. 
De Krabbedans heeft een collectie van 
maar liefst 2.200 werken van zowel 
beginnende als bekendere kunstenaars 
en designers. Met de nieuwe studenten-
korting kun je al vanaf 4,80 euro iets 
lenen. (SK)

www.krabbedans.nl/kunstuitleen 

Op 30 april is het Koninginnedag en  
is bovendien Willem-Alexander jarig.  
In plaats van een taart met 44 kaarsjes 
of een vrolijke kaart krijgt hij van de 
Amsterdamse politicologen Bram 
Creusen en Matthijs Rooduijn een  
open brief. In hun SG-lezing op 27 april 
zullen ze hem oproepen om zich in zijn 
toekomstige rol als koning niet te 
bemoeien met politiek. Hier alvast een 
voorproefje met Matthijs Rooduijn.

Wat is jullie boodschap?
“Dat de monarchie eigenlijk aan 
Nederland is opgedrongen. In de 
negentiende eeuw was de monarchie 
helemaal niet populair. Willem-Alexander 
kan waarschijnlijk nog wel een tijdje 
teren op de populariteit van zijn moeder 
en overgrootmoeder, maar volgens ons 
moet hij zich verre gaan houden van 
politiek en vooral een ceremoniële 
functie vervullen.”

Maar dat is nu toch ook al zo?
“Nou, de koningin heeft wel invloed 
tijdens de formatie en ze heeft 

bijvoorbeeld ook weleens geweigerd  
een wetsvoorstel te tekenen. Dat is in 
een democratie best problematisch.”

Zijn jullie voor afschaffing van  
de monarchie?
“We zijn tegen politieke invloed van het 
koningshuis, niet tegen het koningshuis 
zelf. Dat in de regering iemand zit die 
niet door het volk gekozen is, maar daar 
via zijn bloedlijn terecht is gekomen, 
daar zijn we het niet mee eens.”

Waar komt de Nederlandse liefde voor 
het koningshuis eigenlijk vandaan?
“Dat is geen oprechte liefde. Natuurlijk 
zijn de Oranjes wel populair, maar ik 
geloof niet dat Nederlanders door het 
vuur zouden gaan voor het behoud van 
het Koningshuis. Afgezien van een paar 
fanatici dan. En Koninginnedag is ook 
populair, maar op dezelfde manier als 
een wedstrijd van het Nederlands elftal; 
dat vinden we leuk, gezellig, lekker  
bier drinken. En voor Nederlanders 
representeert het iets leuks, kneuterigs, 
herkenbaars, daar houden ze van.”

Ga je zelf Koninginnedag vieren?
“Ik weet het nog niet. Meestal ga ik wel 
even rondkijken in het Vondelpark. Maar 
ik zet geen oranje pruik op.” (lacht) (SK)

‘De Oranje Republiek’ - woensdag  
27 april, 11.45, Blauwe Zaal Auditorium 

Voor de laatste keer dit jaar toert 
theatergroep Max met de show ‘Het 
geheven vingertje’ door Nederland.  
De prijswinnende voorstelling doet  
op vrijdag 22 april het Eindhovense 
Parktheater aan. Hoewel eigenlijk 
familietoneel, gaat ‘Het geheven 
vingertje’ in op zware thema’s: Wat is 
moreel gedrag en wie bepaalt dat?

De show speelt zich af in een 
gemolesteerd speeltuintje. De ouders 
die hier komen proberen hun kinderen 
normen en waarden bij te brengen, 
normen en waarden waar ze zelf vaak 
niet naar handelen. Ze oordelen te 
snel, schelden te veel en gaan vreemd. 
Regisseur Jetse Batelaan (33): 
“Kinderen lachen om de voorstelling, 
maar volwassenen vinden hem vaak 
een stuk zwaarder, ze trekken het zich 
aan.” De show is geschreven ten tijde 
van het Kabinet-Balkenende IV. 
Batelaan: “De politiek was toen zo 
bezig met het terugbrengen van 
‘fatsoen’, daar moest ik overheen 
schijten. Er zit een soort anarchistische 
en absurdistische humor in de show, 
sommige mensen spreekt dat aan. 
Maar als je een beetje een moraal-
ridder bent, is deze voorstelling 
misschien niet voor jou gemaakt.”    
‘Het geheven vingertje’ won afgelopen 
jaren al verschillende prijzen: voor  
de regie won Batelaan in 2008 een 
Zilveren Krekel en werd hij genomi-
neerd voor het Theaterfestival 2008, 
het Theaterfestival Vlaanderen en  
de VSCD Mimeprijs 2008. Ook de 
recensies waren positief, het NRC 
noemde de voorstelling ‘zeldzaam 
goed’, en de Volkskrant bestempelde 
het als ‘een van de beste voorstellingen 

van het jaar.’ Batelaan: “Die goede 
recensies zijn leuk, maar zelf durf ik 
ook wel te zeggen dat het een geslaagde 
voorstelling is. Ik garandeer dat je een 
leuke avond hebt.” 
Na Eindhoven is ‘Het geheven vingertje’ 
nog te zien in het Belgische Tongeren, 
daarna wordt de voorstelling voorlopig 
niet meer gespeeld. (GvdN)

‘Het geheven vingertje’ is op vrijdag 
22 april te zien in het Parktheater in 
Eindhoven. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.parktheater.nl.

Be it a trendy designer 
stool, a porcelain  
revolver or ‘just’ a  
painting: at the art 

library, art is affordable for everyone. 
Even poor students can decorate their 
miserable rooms with a pretty work  
of art of their choice.  Now students  
get a twenty per cent discount at  
the Krabbedans art library. Check  
www.krabbedans.nl/kunstuitleen. 

April 30 is Queen’s 
Day as well as Willem-
Alexander’s birthday. 
Instead of 44 candles 

or a happy birthday card, Amsterdam 
political scientists Bram Creusen and 
Matthijs Rooduijn will be sending him 
a letter. During their SG lecture on April 
27, they’ll call on him to refrain from  
getting involved with political matters 
when he’s king. Here’s a taste of the 
lecture, featuring Matthijs Rooduijn.
‘De Oranje Republiek’ (The Orange  
Republic) – Wednesday, April 27, 
11.45AM, Blauwe Zaal, Auditorium.

[E]

[E]

Foto’s | De Krabbedans

For the last time this year, 
the Max theater company 
will be touring the Nether-
lands with their play ‘Het 

geheven vingertje’ (The warning finger). 
The award-winning show will  
be performed at the Eindhoven Park-
theater on Friday, April 22. Although  
it’s supposed to be a family play, this 
play focuses on heavy themes: what  
are moral values and who is to say?

[E]
Scène uit ‘Het geheven vingertje.’ 
Foto | Joep Lennarts
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I wonder

Reza Hosseini is from Iran and working on his PhD at Biomedical Engineering. 
He wonders why air conditioning is not a standard provision in the Netherlands. 
“Both at university and in other places, such as rented apartments, I have 
noticed that sometimes there is and other times there is no air conditioning. 
Why is that?”

To start with the university: Ronald van Nattem, head of management and 
maintenance at the Accommodation Department, has an answer to that.  
“Many of the buildings on campus date back to the 1960s, when the conditioning 
of rooms was not a standard requirement yet. The adjustment to today’s 
standards is not always easy, some buildings just are not fit for the installation 
of a central system. That explains why the choices made are based on budget, 
efficiency, sustainability and necessity. Still, some spaces are conditioned 
separately, usually on the basis of the requirements around the activities 
taking place there. In the new buildings all of this will be different, as all  
rooms will be connected to a central conditioning system.”

For other public buildings in the Netherlands the standards have changed  
as well. Some thirty years ago not a single building had air conditioning.  
The climate hardly made it necessary to provide cooling. Nowadays all new 
buildings are fitted with management systems for air and temperature in  
a standard way. (HB)

Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.
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Open day golf center

Golf center Eindhoven is holding an open day, with two free 
demonstration lessons. Holders of a TU/e sports card can 
subsequently follow a golf course at a discount. A sports card  
may now be bought for 30 euro. 
Golf center Eindhoven, Saturday April 23, 11.00 to 13.00 hours, 
admission free, www.studentensportcentrumeindhoven.nl/

Free performance Ilse DeLange

Free performance in Markt square in connection with the 55th 
lustrum of TU/e. Ilse DeLange is one of the Netherlands’ most 
successful singers. Party band Lijn 7 and TU/e party band 
Connects will be playing as well.
De Markt, Thursday April 28, 20.30 hours, admission free

The Queen’s Birthday

During the eve of the Queen’s Birthday and on the day itself  
(April 30) Eindhoven will look totally orange again. There will  
be dance, hip-hop, salsa, speed rock and more. The complete 
program may be found on: www.oranjedegekste.nl 

Easter pop 

More than a hundred acts from at home and abroad for three  
days and three nights running. Tickets for one day may be bought 
or you can stay overnight at the campsite. 
De Molenheide Schijndel, Friday April 22 thru Sunday 24,  
day tickets range from 30 to 70 euro. www.paaspop.nl

Eindhoven has lots of nice hangouts. You may not 
know all of them, and always end up at Stratum for  
a drink, or at Dommelstraat for a snack. That is why 
Cursor is running this theme to come up with hints 
about less well-known restaurants, bars and other 
places in Eindhoven. In part two: places to go for a drink. 

Lin Pender is from Scotland and is telling us about the 
weekly drinks night of Eindhoven meetup. “Eindhoven 
meetup is meant for all expats and their partners  
in Eindhoven. Via the website www.meetup.com/
eindhoven we announce our activities. In any case we 
go out for a drink at café Stads in Paradijslaan every 
Friday night (see photo). When I had just come to 
live in Eindhoven, I had very little to do. There was a 
moment when I went to the supermarket three times 
a day, simply to be able to say hello to some people!” 
Eindhoven meetup is a very easy way to get in touch 
with other people. 

Arlen van Rens, a student of Architecture, Building  
and Planning, tells us that there is live music at café 
Centraal in Markt square every Tuesday night. “That  
is really great! There’s a band as well as a group of 
different male and female singers. They sing along with 
the band in turn.” Arlen impresses upon us not  
to forget to order nachos with your beer.

Rudmer Buruma of Mechanical Engineering and Stef  
de Vos of Architecture, Building and Planning tell us 
about cocktail bar Mundial in Dommelstraat and ‘t 
Vonderke in Lodewijk Napoleon square. “‘t Vonderke, 
that’s the place to be when PSV are playing. Before 
the match begins, the place is crammed with PSV fans! 
Even if you’re not a fan yourself, the atmosphere  
alone is fun enough to go and have a look.” 

The last hint is from Jip Tauber, a Master student of 
Innovation Management and a member of student 
association ESC. He says that on Thursday nights you 
should go to Santé in Stratumseind in a large group. 
“You can get 13 beer there for 10 euro!” (HB)

Nice spots in Eindhoven | Part 2

55th Foundation Day TU/e 
revolves around cooperation

Thursday April 28, TU/e will be  
celebrating its 55th dies natalis.  
From 15.15 hours in the afternoon  
there will be a meeting at  
Catharinakerk followed by a  
reception in Muziek gebouw  
Frits Philips.  

The theme for the 11th lustrum of  
the university is ‘TU/e connects’.
During the meeting in Catharinakerk 
Rector Hans van Duijn will present a 
speech about the development of TU/e 
in the past 55 years as well as the plans 
for the future. After this Wim van de 
Donk, Queen’s Commissioner for North 
Brabant, will discuss the importance  
of cooperation within Brabant. 

Traditionally, the presentation of 
honorary doctorates will close the 
session. This year honorary doctorates 
will be conferred on prof. Rosalind 
Williams (United States), prof. Silvio 
Aime (Italy) and prof. Frank Kelly 
(United Kingdom) for their special 
merits within science. Thursday night 
will see performances in Markt square 
because of the lustrum: TU/e party 
band Connects, party band Lijn 7 and 
Ilse DeLange are programmed as of 
20.30 hours. Ilse DeLange won the 
Edison award four times for best  
national singer, among others. 

Later this year even more festivities 
have been programmed around  
TU/e’s 55th anniversary. Thus, Studium 
Generale will on May 19 and 20 present 
TU Odyssey. This is a wandering  
across campus whereby participants 
are confronted with cross-fertilization 
between technology and the arts. 
(GvdN)

Read more about the lustrum  
activities on:  www.tue.nl/lustrum 

What’s happening 

Eindhoven meetup has a drinks night every Friday  
at café Stads in Paradijslaan, Eindhoven. 
Photo | Bart van Overbeeke

What is the best advice anyone has  
ever given you and why?
“Our father used to say: ‘makt oe eigen 
nie druk’, all will be well. Which is 
exactly right. You cannot influence 
things that happen. The following  
day everything will look totally  
different again.”

What is your favorite spot and why?
“Hahaha, does it have to be about work, 
or can it be a private spot also?  
No seriously, at home is my favorite 
spot. Simply at home ‘with the wife’,  
as they say in Brabant. I am totally 

satisfied there. I don’t need holidays 
either. So I never go on holiday.”

In whose shoes would you like to  
be and why?
“That is a bloody difficult question.  
Let me think… Wesley Sneijder.  
Such a short little chap with such  
a big talent. I rather like that.  
And he has a very nice wife as well.”

Who at TU/e deserves a pat on the  
back and why?
“Harry Roumen (secretary of the 
Executive Board, ed.). I have just  

been through a difficult period,  
in which Harry has advised and  
assisted me.  
My previous position as security  
official has been made redundant  
and he has seen to it that I could get  
a job at the Sports Center. I am still 
enormously grateful to him for that.” 
(HB)

Dennis Schonenburg. Photo | Bart van Overbeeke

Four questions for….
Dennis Schonenburg  
works at the Sports Center.  
As supervisor he opens and 
shuts the building, and he is 
responsible for the admission 
check and the renting of 
materials. 

Photo | Bart van Overbeeke



21 april 201118 | Studentenleven

En hoe is het in Milaan?

Bij Milaan denken veel mensen aan mode, design en auto’s. 
Verrassend genoeg komt dit beeld goed overeen met de 
werkelijkheid, echter is het niet compleet. De Milanezen 
hechten veel waarde aan het uiterlijk, staan van ’s ochtends 
tot ’s avonds strak van de zeer sterke Italiaanse koffie en  
dag en nacht razen auto’s en een heleboel Vespa’s door de 
(soms smalle) straten. Minder frequent hoor je mensen 
zeggen dat de tweede stad van Italië naast een grote 
zakenstad ook een studentenstad is. Milaan telt namelijk 
naast zeer gerenommeerde mode-en designinstituten ook 
vier universiteiten. Ik studeer hier dit voorjaarssemester aan 
Bocconi University, een privé-universiteit gespecialiseerd in 
economie en business. De vakken bevallen tot nu toe erg 
goed en worden over het algemeen gegeven door mensen 
die hun vak erg goed verstaan. Ter illustratie: het vak ‘Labour 
Economics’ wordt gegeven door een Nobelprijskandidaat en 
‘Industrial Economics’ door een voormalig Eurocommissaris. 
Dat Bocconi een privé-universiteit is en in Italie een hoog 
aanzien geniet, blijkt uit veel facetten: zo lopen veel dames 
in Prada en Vuitton-kleding, parkeren sommige studenten 
dagelijks hun cabriolet voor de deur en als je bij een 
koffiebarretje vertelt dat je aan Bocconi studeert, heb je vaak 
een streepje voor. Overigens heb ik geen cabriolet; ik maak 

gewoon gebruik van de tram/metro en ik heb hier een fiets 
gekocht. Hoewel fietsen in Italië heel erg goed uitkijken 
betekent (Italianen zijn geen fietsers gewend), is het - net  
als in Nederland- toch een handig vervoersmiddel.
In de eerste twee weken heb ik moeten zwoegen om mij het 
Italiaans machtig te maken, maar oefening heeft kunst 
gebaard. Iedere exchange student werd de mogelijkheid 
geboden, voordat het officiële semester begon, op eigen 
niveau een ‘intensive italian course’ te volgen. Hoewel ik al 
een beetje Italiaans sprak, moet ik erkennen dat het nog 
best pittig was en soms ook onverstaanbaar; de docent,  
een oudere strenge dame, sprak vanaf de eerste minuut 
alleen Italiaans (zes uur per dag). Gevolg is wel dat ik nu  
een aardig woordje mee kan praten. 
Ook wat betreft eten en uitgaan stelt Milaan absoluut niet 
teleur. Praktisch ieder café doet hier mee met het Milanese 
fenomeen ‘aperativo’. Dat betekent dat je één drankje bestelt 
naar keuze, je betaalt 5 à 8 euro en krijgt onbeperkt eten 
erbij. Lekker tafelen is hier niet duur. Het uitgaan wel: tien  
à vijftien euro voor een drankje is heel normaal. Gelukkig  
zijn er studentenfeesten en zijn er gezellige studentenwijken 
in Milaan, zoals San Lorenzo en Brera, waar het uitgaan  
à la Nederlandse prijzen is.
Tot slot bezoek ik zo nu en dan nabijgelegen plaatsen, die 
kleiner, maar vaak wel pittoresker zijn dan Milaan. Ik heb 
hier een leuke groep internationale studenten leren kennen 
heb hier iedere dag afwisselende activiteiten te doen.

Sander Lammers, 
masterstudent Operations Management and Logistics.

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

Engelse studenten winnen  
opnieuw in Eindhoven
Nederlanders, Duitsers, Engelsen, 
Roemenen, Bulgaren en Turken streden 
afgelopen weekend tegen elkaar om  
de eerste plek bij het toernooi van 
studentenkorfbalvereniging Attila/
Euflex. De Hippo’s uit Maastricht moesten 
in de finale het onderspit delven tegen 
de Outlawz uit Nottingham, die er vorig 
jaar ook al met de winst vandoor gingen.

In totaal deden 35 teams mee aan het 
toernooi. Het Attila-team met oud-leden 
belandde op de derde plek en de andere 
twee Attila-teams kwamen uit op een 
negende en dertiende plaats. Volgens 
Wouter Mulder, voorzitter van de 
toernooicommissie en TU/e-student 
Bouwkunde, bestaat het team van de 
Outlawz uit zeer geoefende spelers,  
die in de Engelse selectie spelen of op 
hoog niveau in Nederland korfballen.  

Hij is tevreden over het toernooiverloop. 
“We hebben veel gekorfbald en veel 
gefeest. Het enige minpuntje was dat  
er redelijk wat enkelblessures waren.  
En juist de mensen die niet teveel 
hadden gedronken hadden daar  
last van.” (JvG)

Last weekend, Dutch 
people, Germans, 
Englishmen, Romanians, 
Bulgarians and Turks 

competed for first place at the student 
korfball association Attila/Euflex  
tournament. In the finals, the Maastricht 
Hippos lost to the Nottingham Outlawz, 
who also nabbed first place last year.

[E]

Foto | Rien Meulman

TU/e-team Batavierenrace 
mist extreem goede loper 
De teams voor de 39ste Batavierenrace 
zijn bekend. Het Universiteitsteam van 
de TU/e en Fontys mist dit jaar een 
aantal sterke lopers, waardoor ze 
minder kans maken op een hoge 
klassering. Op zaterdag 7 mei starten 
om 0.00 uur in totaal 330 teams in de 
grootste estafetterace in Nederland 
tussen Nijmegen en Enschede.

Mede doordat de Batavierenrace dit jaar 
in de meivakantie wordt gelopen, mist 
de Eindhovense equipe een aantal team-
leden. Sietse Jak, voorzitter van de 
Eindhovense Studenten Sport Federatie 
(ESSF), vertelt: “Het was dit jaar lastig 
om een goed team bij elkaar te krijgen. 
Er zijn in deze periode veel mensen weg, 
hierdoor hebben we nu een wat minder 
sterk team dan vorig jaar.” ESSF is 
belast met het samenstellen van het 
Eindhovense universiteitsteam voor de 
Batavierenrace.
Vorig jaar werd Eindhoven derde in het 
universiteitsklassement, achter 
Nijmegen en Groningen. Een zelfde 
klassering lijkt dit jaar moeilijk te 

worden, erkent ook Jak. “We missen 
bijvoorbeeld ex-Europees kampioene 
duatlon Ruth van der Meijden. Maar met 
hardlopers als Maikel van Eekelen, 
Alexander Picard, Loek Masthoff en 
Davine Blauwhoff hebben we nog steeds 
een sterk team.”
De Batavierenrace is een studenten-
estafetteloop waarbij de teams van het 
Universitair Sportcentrum Nijmegen 
naar de campus van de Universiteit 
Twente (UT) lopen. Het parcours, 
opgedeeld in 25 etappes, is in totaal 175 
kilometers lang. De wedstrijd heeft een 
nacht-, ochtend- en middagblok en 
wordt traditioneel afgesloten met een 
feest op de campus van de UT. Naast het 
Universiteitsteam doen er in het totaal 
nog 26 TU/e-teams mee van onder 
andere studie- en studenten(sport)
verenigingen. (GvdN) 

The teams for the 39th Batavierenrace are known. The TU/e and Fontys 
University Team will have to do without a number of very strong run-
ners. On Saturday, May 7 at twelve midnight, a total of 330 teams will 
embark on the biggest relay of the Netherlands, from Nijmegen to 
Enschede.

[E]

Hardloper van het TU/e-universiteitsteam 
Maikel van Eekelen tijdens de Batavieren-
race 2010.

Intro 2011 wordt ‘serieuzer’
Het programma van de Intro 2011 is, 
mede op verzoek van het College van 
Bestuur, ‘inhoudelijker’ dan voorgaande 
jaren. De nieuwe eerstejaars die 
meedoen aan de introductieperiode 
-van 22 tot en met 26 augustus- krijgen 
nu onder meer een case, een wiskunde-
wedstrijd en een voorbereiding op het 
volgen van colleges voorgeschoteld.

Sinds deze week is het programma voor 
de Intro 2011 rond (te vinden op  

www.tue.nl/intro). De Intro-commissie 
werd door verschillende instanties 
binnen de universiteit, waaronder het 
CvB, de faculteiten en de studenten 
denktank, verzocht om een wat 
serieuzere programmering die studenten 
klaarstoomt voor het studeren aan een 
universiteit, zegt Joep van Dun, lid van 
de commissie. 
Het is dus niet meer enkel lol en gein 
tijdens de introweek. Er wordt nu ook 
aandacht besteed aan hoe je je het 

beste voorbereidt op een studie aan de 
TU/e. Dit gebeurt onder meer met een 
casewedstrijd tussen de introgroepjes, 
een quiz bij de faculteiten over de toe-
komstige studie, een wiskundewedstrijd 
die de nieuwelingen prepareert voor de 
eerste wiskundetoets, en voorbereidin-
gen op het volgen van colleges, time 
management en studievaardigheden. 
Ook wordt een recordpoging gedaan met 
een technische insteek. Wat ze precies 
willen doen, is nog onderwerp van 
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Als Johan Derksen 
het maar leuk 
vindt

Het NOS journaal opende ermee, 
Volkskrant en AD zetten het op de 
voorpagina, NRC plaatste een 
paginagrote foto. Nederland wint het 
EK robotvoetbal. Alleen Johan 
Derksen was kritisch: ‘Mij te 
technisch, voetballers moeten 
zweten.’ 
Zo had het kunnen zijn. Aan de 
prestaties van ‘onze jongens’ heeft 
het niet gelegen. De TU/e heeft met 
overmacht gewonnen bij de German 
Open, het de facto Europees 
kam pioenschap robotvoetbal. Maar 
geen NOS journaal, en geen 
voorpagina’s. Een berichtje in 
Cursor, en een toevallige column in 
de wetenschapsbijlage van NRC, 
daar bleef het bij.
Al jaren kijkt de TU/e met jaloerse 
ogen naar de TU Delft, die keer op 
keer het nieuws haalt met haar 
zonnewagen, en daarbij uitgebreid 
uitleg kan geven over de techniek. 
Dat zou de TU/e ook wel willen. Maar 
ik snap het niet. Robotvoetbal is 
voetbal, dus mensen vinden het 
leuk. Het is supertechnisch. En de 
TU/e heeft een team dat consequent 
wint. Wat wil ze nog meer?
Natuurlijk moet er nog wel wat 
gebeuren voordat Johan Derksen een 
mening zal hebben over robotvoet-
bal, want een zelf in elkaar geflanst 
filmpje zonder geluid zal weinig 
redacties kunnen overtuigen. 
Om de wedstrijden ook begrijpelijk 
te maken voor niet-nerds zouden 
een paar elementen uit het echte 
voetbal geen kwaad kunnen. Zo 
moeten de doelen bijvoorbeeld een 
net krijgen en geen plank, zodat je 
ziet wanneer er een doelpunt 
gemaakt is. En de robots van 
verschillende teams moeten een 
kleurtje krijgen zodat ze van elkaar 
te onderscheiden zijn. Vervolgens 
moet er een professioneel video-
verslag worden gemaakt van de 
wedstrijden, kort maar krachtig. Als 
dan de persdienst van de TU/e zijn 
best doet kunnen de studenten bij 
De Wereld Draait Door komen 
uitleggen waarom de techniek van 
hun robots ervoor zorgt dat een arts 
straks beter kan opereren. En met 
een beetje geluk vindt Johan 
Derksen het nog leuk ook.

Bram van Gessel is bij promovendus 
bij Technische Natuurkunde

Denk als een Innovator; 
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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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Het paasverhaal
Voor iedereen die niet meer weet waarom we Pasen vieren, hier de korte versie van het paasverhaal: 
als Jezus op de zondag voor Pasen Jeruzalem binnentrekt, wordt hij groots onthaald. Hij vertelt over 
God, bezoekt de zieke en zwakke mensen en geneest ze, en wordt in korte tijd populair. De zittende 
priesters zijn bang voor Jezus en willen hem uitleveren aan Pilatus, de gezaghebber uit Rome. Een 
van Jezus’ leerlingen, Judas, verraadt hem. Jezus wordt opgepakt en wordt veroordeeld door Pilatus 
en gekruisigd. Als Jezus is gestorven, wikkelen zijn volgelingen hem in doeken, leggen hem in een 
graf, en rollen er een grote steen voor. Op de derde dag na zijn dood ontdekken ze dat Jezus’ 
lichaam niet meer in het graf ligt. Engelen verkondigen de boodschap dat hij is opgestaan uit de 
dood. Jezus blijft nog veertig dagen bij zijn leerlingen. Dan vaart hij ten hemel (en dan is het dus 
Hemelvaart).

Paaspop
Voor alle festivalgangers onder ons (en ook een beetje de viezeriken, laten we eerlijk zijn) is er ook 
dit jaar weer het knallende festival Paaspop in Schijndel. Met aanwezigheid van de überhippe 
nieuwkomer Go back to the Zoo en onze oude vriendin Anouk en nog vele anderen belooft het weer 
een spektakel te worden. Het is even een investering, drie dagen voor 100 euro (inclusief camping) 
maar dan heb je wel meteen een mooi excuus om niet bij je schoonfamilie aan te hoeven schuiven 
bij het paasontbijt.

De Paashaas
Deze oude makker brengt het kind in je naar boven. Maar wat blijkt nu, de paashaas was oorspron-
kelijk helemaal geen haas. Ostara, de godin van de vruchtbaarheid en lente, had een kip met een 
vervelende eigenschap: ze verstopte haar eigen eieren. Daarom veranderde ze de kip in een haas, die 
de eieren weer moest gaan zoeken. Nu mag de paashaas maar een keer per jaar eieren leggen, die hij 
goed moet verstoppen!

De kip en het ei
Waarom eten we eieren met Pasen, is een vraag die je vaak hoort. Voordat er legbatte-
rijen waren (en kippen dus niet 24 uur per dag in het felle licht zaten) hadden kippen een 
gewoon ritme. Waarbij ze dus als het lente werd meer eieren begonnen te leggen.  
Ook staat het ei natuurlijk centraal als vruchtbaarheidssymbool, en symboliseert het de 
wederopstand van Jezus. Al deze factoren gecombineerd maakt het dus onmogelijk om 
geen eitje te eten met Pasen! 

BESTE KEUS

Paaskoppen - Vrolijk Pasen!

Vijftigplussersfeest
Simon Stevin, Japie, Thor en Van der 
Waals houden woensdag 27 april een 
50+feest. Deze vier studieverenigingen 
zijn alle vier 50 jaar of ouder en dat 
vonden ze reden voor een feestje. 
Simon Stevin, Japie en Thor bestaan 
inmiddels dik 53 jaar en hielden al 
eerder als ‘oudsten’ een feest. Van der 
Waals is in oktober 50 geworden en 
mag nu ook meedoen. De organisatoren 
hopen op feestgangers met grijze 
pruiken en rollators of verkleed als 
holbewoner. De band The Realms  
en dj’s When Harry Met Sally & 
TESSisMORE zorgen voor de muziek. (JvG)

Het 50+feest wordt woensdag 27 april 
vanaf 21.00 uur bij studentenvereniging 
Demos in de Bunker gehouden.

On Wednesday, April 27, 
Simon Stevin, Japie, Thor 
and Van der Waals will be 
hosting a 50-plus party. 
All four of these student 

associations are fifty years old or over, 
and felt a celebration was in order. The 
50+Party starts at 9PM at Demos’ in the 
Bunker.

[E]

ID’ers ontwerpen 
verpakkingssysteem 
voor UPS
Studenten van Industrial Design werken 
aan een kleding-verpakkingssysteem 
voor transporteur UPS. Vier concepten 
van in totaal negen bachelor- en 
masterstudenten zijn geselecteerd. De 
studenten mogen de rest van het 
academisch jaar besteden aan de 
uitwerking van hun concept; ze krijgen 
daarvoor deels vrijstelling van het 
gewone onderwijsprogramma. 

De huidige oplossingen in de mode-
industrie om kleding hangend te 
vervoeren, zijn over het algemeen 
relatief duur en niet zo snel. Bovendien 
signaleert UPS een ‘toenemende vraag 
naar alternatieve verpakkingssystemen 
die zowel duurzaam als herbruikbaar 
zijn’. De UPS Prêt à Transporter 
Challenge daagt de ID-studenten uit om 
-letterlijk- ‘out of the box’ te werken: 
verder te denken dan de traditionele 
kartonnen doos dus. 
Het winnende concept wordt op 10 juni 

bekendgemaakt en zal dienen als de 
basis voor de commerciële implemen-
tatie van UPS’ nieuwe verpakkings-
oplossing. De bedenkers van dit 
winnende concept mogen een bezoek 
brengen aan UPS in de Verenigde 
Staten. (SK)

Students of Industrial 
Design are working on 
a system for packing 
clothes for shipping 

company UPS. Four concepts by a total 
of nine bachelor and master students 
have been selected. The winning 
concept will be revealed on June 10 
and will serve as the basis for the com-
mercial implementation of UPS’ new 
packaging solution. The brains behind 
the winning concept will visit UPS in 
the United States.

[E]

discussie, zegt Van Dun. Het moet een 
officiële recordpoging worden, is het 
idee. 
Ideeen zijn welkom via intro@tue.nl. 

Op maandag wordt eerder begonnen, 
waardoor geen onderdelen hoeven te 
vervallen. Er is dus nog steeds ruimte 
voor het sporttoernooi, de bunkermarkt, 
eten bij de begeleiders thuis, sporttrai-
ningen, presentatie van de studenten-
verenigingen, eten in eetcafés, de 

cantus en natuurlijk feesten, zoals de 
kroegentocht, omgedoopt tot ‘Eind-
hoven by night’ en het FesTUval op het 
grasveld voor het Auditorium. 
Naar verwachting doen er zo’n 1.200 
nieuwe eerstejaars mee aan de Intro. 
(BS)

Op  www.tue.nl/intro vind je het 
complete programma.

The 2001 Intro program will be ‘more substantive’ than previous years, 
partly upon Executive Board’s request. New freshmen participating in 
the introductory period will be presented with, for example, a case, a 
math contest, and they will be groomed for upcoming lectures.

[E]
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Thijs Haenen | “Bijna geen draaiorgel is hetzelfde”

Dat treft!

“Er zijn zo ontzettend veel verschillende 
soorten draaiorgels dat ik niet één 
favoriet kan kiezen. Je kunt geen eerlijke 
vergelijking maken tussen een honderd 
jaar oud dansorgel van negen meter 
breed en een dertig jaar oud straatorgel 
van zo’n drie meter. Ze hebben elk hun 
eigen sterke punten, zijn op hun eigen 
manier mooi met hun eigen unieke 
klank en soort muziek, met hun eigen 
publiek.” Werktuigbouwkunde-student 
Thijs Haenen is een van de weinige 
jonge draaiorgelenthousiastelingen  
in Nederland. 

De liefde voor draaiorgels begon al  
op jonge leeftijd. Haenen: “Als kind  
vond ik het al leuk door al die lichtjes, 
de klanken en alles wat beweegt. Op de 
basisschool zat ik bij iemand in de klas 
wiens vader orgelverhuurder was en die 
op dansfeesten speelde. Ook in mijn 
woonplaats Son en Breugel stond  
er een. Ik heb nog net het staartje 
meegemaakt dat het dansorgel in het 

café vervangen werd door een jukebox.”
Ook nu, als eerstejaars, is het nog 
steeds zijn grote hobby. Voor zijn 
profielwerkstuk op het vwo ontwierp en 
bouwde hij een computergestuurd orgel. 
Hier deed Haenen (1992) ongeveer een 
jaar over. Het kan makkelijk uitgebreid 
worden met allerlei registers, bijvoor-
beeld om moderne klanken toe te 
voegen. Met zijn profielwerkstuk won  
hij ook nog eens de eerste prijs op de 
International Conference for Young 
Scientists 2010, uitgereikt op Bali.
Haenen is op diverse vlakken bezig met 
zijn hobby. Hij bewerkt hedendaagse 
muziek voor orgels en helpt onder meer 
bij het bouwen en restaureren van orgels 
bij draaiorgelmuseum ‘Dansant’ in 
Hilvarenbeek, waar zes grote orgels 
staan. Het is twee keer per maand open 
en dan komen er, veelal oudere, mensen 
dansen. Op zo’n middag spelen de 
orgels om beurten, Haenen legt de 
boeken op de orgels en zorgt dat ze 
blijven spelen.

Haenen: “Ze zijn altijd blij me te zien.  
Ik ben niet alleen daar veruit de jongste 
deelnemer, ook in Nederland, want het 
is echt een uitstervend vak. In Nederland 
wonen trouwens nog de meeste 
orgelbouwers, vijf. Tegenover wereldwijd 
zes of zeven.”
Maar is er nog wel een publiek voor? 
Haenen: “Dat is altijd te vinden. Als je  
in de stad met een draaiorgel staat, 
vinden kinderen het alleen al geweldig 
om te kijken wat er beweegt. Er is 
onlangs nog een nieuw dansorgel 
gebouwd in Nederland, vijftien meter 
breed, drie meter hoog. Dat staat nu in 
Las Vegas; daar moet alles natuurlijk 
echt groot zijn, anders valt het niet op.” 
Om het draaiorgel onder de aandacht  
te houden, besteedt Haenen veel tijd 
aan promotie. Bijvoorbeeld door op te 
treden in de stad of door filmpjes op 
YouTube te zetten. Haenen: “Dat heeft al 
artikelen opgeleverd in het Eindhovens 
Dagblad en items op Omroep Brabant  
en Hart van Nederland. Ik zorg er ook 

voor dat hedendaagse muziek op het 
draaiorgel gespeeld kan worden, 
waarvan ik dan weer filmpjes op 
YouTube zet. Dan krijg ik reacties als: 
‘Dat zoiets met een draaiorgel kan’.” 
Het is overigens niet gemakkelijk om  
de hedendaagse muziek om te zetten 
voor orgel. Maar bij Haenen komen  
oude techniek en hedendaagse 
werktuigbouw kunde bij elkaar: 
“Componeren doe ik -nog- niet. Ik 
probeer wel eens wat, maar ik heb geen 
echte opleiding. Ik kan ook geen muziek 
lezen of een instrument bespelen.  
Het omzetten doe ik met de computer, 
dan kun je het afluisteren voor je de 
gaatjes laat stansen. Dat kan tegenwoor-
dig via een CAD-systeem, waarmee je 
het orgelboek maakt. Dat is een vorm 
van Rapid Prototyping. Vroeger werd  
dat gedaan door de vrouwen van de 
orgelbouwers, met een soort omge-
keerde naaimachine. Het is allemaal 
maatwerk, want er is geen orgel 
hetzelfde. De techniek van het orgel is 

overigens nog niet helemaal uitgeput,  
je kunt er nog veel mee doen. Er worden 
nog steeds nieuwe klanken bedacht en 
ook de computer biedt nog veel nieuwe 
mogelijkheden.” 
Haenen wist al vroeg dat hij Werktuig-
bouwkunde wilde doen en koos voor 
Eindhoven na diverse open dagen te 
hebben gevolgd: “Hier had ik het het 
meeste naar mijn zin, ze hadden hun 
zaakjes goed voor elkaar. In Delft was 
het of ze niet wisten wat ze zouden gaan 
doen. Er was ook geen leuke sfeer.” 
Hij woont nog steeds thuis in Son  
en Breugel: “Dat is lekker dichtbij,  
20 minuutjes fietsen. Ik zit nu ook  
bij Squadra Veloce, dus binnenkort  
zal het nog wel sneller gaan.”  

www.museumdansant.nl
www.youtube.com/thijsie92 

Interview | Gerard Verhoogt
Foto | Bart van Overbeeke

Bij de ingaande slagboom aan Den Dolech stopt vrijdagochtend een vrachtwagen 
met TU/e-logo. Daarin zitten twee verhuizers die doen wat verhuizers horen te 
doen: praten over films en vrouwen.

Achter het stuur zit Peter van de Koevering en zijn maat op de bijrijderstoel heet 
Peter Straten. Ze zitten al vier jaar samen in de vrachtwagen en zijn als werknemers 
van Gebr. Van den Eijnden ingehuurd door de TU/e. Ze houden het meest van niet 
alledaagse klussen, zoals het optakelen van spullen van de ene naar de andere 
verdieping. Ze zijn sowieso fan van ‘special effects’ en daarom kijken ze het liefst 
naar sciencefiction films en actiefilms. De laatste film die Van de Koevering Straten 
aanraadde is ‘Battle of Los Angeles’. “Lekker veel actie en er wordt veel geschoten.”

Nog liever dan over films, praten de verhuizers over vrouwen. “We geven ze punten, 
net als alle mannen doen. Vrouwen die oversteken of waar wij langs rijden krijgen 
een cijfer.” Soms een 7,5, soms een 4-tje. “Een 8 krijgt een vrouw die een spijker-
broek draagt die als gegoten zit”, vindt Straten (getrouwd). Voor Van de Koevering 
(niet getrouwd) moet ze dan ook een lieve glimlach en mooie ogen hebben. Het is 
wel echt een lente-activiteit. “Dan ben net uit je winterdepressiviteit, en heb je als 
verhuizer vanzelf meer oog voor vrouwelijk schoon.” Vandaag is een heel geschikte 
dag. (NS)


