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Eens in de zoveel tijd kom ik echt
enthousiast terug van een interview dan dringt het tot me door dat ik zojuist

een privécollege heb gekregen over
een fascinerend onderwerp, van een
absolute expert in die tak van sport.
Een voorrecht waarvoor ik ook nog
betaald krijg! Vlak voor de kerst had ik
zo’n moment. De dag na het verschijnen
van deze Cursor spreekt prof.dr. Carlijn
Bouten haar intreerede uit en ik werd
door haar getrakteerd op een
voorproefje. Geïnspireerd door het
beeld dat zij van haar onderzoek
schetste, zette ik mij aan de taak
waar ik eigenlijk voor word betaald.
Het resultaat is te vinden op pagina 7
- ik hoop dat iets van de magie van
het privécollege doorklinkt in mijn
verslag.
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Of de TU/e soms het faillissement van
een faculteit te vieren had. Ten tijde van
noodgedwongen bezuinigingen niet wat
soberder zou moeten borrelen. Het geld
dat nu haast letterlijk in rook opging,
niet beter in bestuursbeurzen had
kunnen steken. Het vuurwerkspektakel
ter ere van het hoogste punt van MetaForum, tijdens TU/e’s nieuwjaarsreceptie,
zorgde naast oh’s en ah’s ook voor de
nodige hè’s. Volgens universiteitssecretaris Roumen hoef je jezelf ook in
spaarzame tijden echter niet alles te
ontzeggen. In elk geval geen vuurwerkshow van 5.000 euro, een vriendenprijs
waarvoor de TU/e volgens evenementen
organisator Annelies Verschuren
spektakelgewijs stevig werd gematst.

Rewwwind
www.tue.nl/cursor
In Rewwwind ‘spoelen’ we kort terug naar de afgelopen weken.
Welk nieuws is na het verschijnen van de laatste papieren
Cursor op de Cursor-site verschenen?

Groots vuurwerk in ‘roerige tijden’
10 januari 2012 - Op de fikse -financiële- uitdagingen van de komende
jaren werd slechts kort vooruitgeblikt.
TU/e-bestuursvoorzitter dr.ir. Arno
Peels keek in zijn nieuwjaarsspeech,
maandagmiddag 9 januari in het
Hoofdgebouw, bovenal graag terug
op het succesvolle lustrumjaar van de
universiteit. Het oude en het nieuwe
jaar én het hoogste punt van het
nieuwe Meta Forum werden daarna
gevierd met een groots vuurwerk
spektakel. Ongepast, zo oordeelden
sommigen op Twitter: “Overal
commentaar over te weinig geld,
maar wel geld ‘de lucht in schieten’”,
aldus ID-student Dennis de Klein.

Foto | Bart van Overbeeke

BMT-student overleden
Over de aanzienlijk hogere
drankrekening van het evenement
beklaagde trouwens niemand zich.

22 december 2011 - De politie heeft
donderdagmiddag 22 december in het
water aan de Markkade in Breda het
stoffelijk overschot gevonden van de
26-jarige Youri Bicker uit Breda.

De masterstudent van de TU/e-faculteit
Biomedische Technologie was sinds
19 december vermist na een bezoek
aan een feest in het centrum van Breda.
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Flashback

22 december 2011 - De TU/e krijgt vijf
miljoen euro van de ministeries van
Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie en Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Het bedrag is bedoeld
om onderwijs en onderzoek meer
toe te snijden op maatschappelijk

en commercieel interessante
toepassingen. De TU/e gaat het
project uitvoeren samen met Fontys
Hogescholen, de Brabantse Ontwikke
lingsmaatschappij en bedrijven
binnen Brainport Development NV.

Hoogleraren TU/e tegen tweede kerncentrale Borssele
Record 2011 versus 1986

Foto | Archief IEC

Altijd leuk om een vermelding in het
Guiness Book of Records te krijgen.
In 1986 zorgden 45 studenten van alle
drie TU’s (onder leiding van onze dr.ir.
Kees van Overveld) daarvoor met het
omkieperen van 1.250.000 dominostenen
in de Stassen-hal in Lisse. Het is nu niet
meer voor te stellen, maar in die hal
werden destijds alle gaten en kieren
dichtgekit zodat met gifgas al het
ongedierte verwijderd kon worden.
En het is ook opvallend dat die
studenten ruim een maand bezig waren
met bouwen van bloembollenvelden,
bruggen en havens van dominostenen.
Een wat milieuvriendelijker en minder
tijdrovend record werd gevestigd op
26 augustus 2011 door Eindhovense
studenten. Toen lagen 1.274 studenten
geplankt op de kuipstoeltjes van het
PSV-stadion. Op 4 januari is het
certificaat voor de vermelding in
het recordboek overigens eindelijk
binnengekomen bij STU. (NS)

Foto | Archief Bart van Overbeeke

21 december 2011 - Zes hoogleraren
van de TU/e hebben zich in NRC
Handelsblad uitgesproken tegen de
komst van een tweede kerncentrale
in Borssele. Samen met zo’n zeventig

andere Nederlandse hoogleraren
ondertekenden ze een opiniestuk
waarin ze een nieuwe centrale
afdoen als ‘onnodig, onbetaalbaar,
onrendabel en niet duurzaam’.

Magere oogst TU/e bij verdeling Valorisation Grants
21 december 2011 - Technologiestichting
STW maakte vlak voor kerst bekend
aan welke ondernemers men een
Valorisation Grant heeft toegekend.
De TU/e, die bij voorgaande rondes
zeer succesvol was bij het binnenhalen
van financiele middelen uit deze

subsidiepot, scoort ditmaal matig.
Slechts twee grants van het type fase-1,
goed voor elk 25.000 euro, gaan
richting de TU/e: naar dr.ir. Reza
Mahmoudi van de faculteit Electrical
Engineering en dr.ir. Rick de Lange
van Werktuigbouwkunde.

Poolse architect wint ontwerpwedstrijd voor Potentiaal
21 december 2011 - Tijdens de internationale architectuurwedstrijd Europan
2011, vlak voor de feestdagen in
Vertigo, kwam het ontwerp van de
Poolse architect Daniel Zarhy (1980)
voor studentenhuisvesting in

Potentiaal als winnaar uit de bus.
Volgens de jury een ontwerp waarbij
alles op de juiste plaats lijkt te vallen.
Potentiaal was één van de zes Nederlandse locaties waarvoor jonge architecten ontwerpen konden aanleveren.

Vooraf | 3

Vox Academici
Prof.dr. Paul Koenraad, hoogleraar Photonics and Semiconductor Nanophysics

Gaan de nieuwste nanodraden
computers sneller maken?
De vraag of de Wet van Moore stand zou
houden, is de afgelopen jaren een zwaar
bediscussieerd onderwerp. Want er
wordt getwijfeld over de voorspelling dat
elke twee jaar het aantal transistoren op
een computerchip nog kan verdubbelen
door technologische vooruitgang.
Miniaturisatie van het systeem stuit op
fysieke beperkingen door onder andere
de materiaal(wand)overgangen en
kwantumeffecten in de schakeling.
Maar afgelopen week publiceerde een
Australische onderzoeksgroep haar
nieuwste atomaire nanodraden in
Science. Het blijkt dat er zich op deze
schaal geen zogenoemde kwantum- en
wandeffecten voordoen en het signaal
daarom optimaal wordt doorgegeven.
Wat is er zo bijzonder aan deze draden
en zijn ze inderdaad veelbelovend voor
de computerchip-technologie?
“We willen inderdaad alles steeds
kleiner hebben”, beaamt Paul Koenraad,
hoogleraar Photonics and Semiconductor
Nanophysics aan de faculteit Technische
Natuurkunde. “En we zitten nu in het
onderzoek op zo’n niveau dat een enkel

bewust aangebracht verontreinigings
atoom, ook wel doteringsatoom
genoemd, in het halfgeleidermateriaal
een belangrijke rol gaat spelen.
Verontreiniging klinkt als iets negatiefs,
maar je moet het zien als peper en zout
in je soep. De smaakmakers van het
geheel. De ‘vervuilings-atomen’,
zoals fosforatomen, die we in silicium
aanbrengen, zorgen voor een betere
geleiding. De ultieme droom is om een
transistor te bouwen met slechts een
enkel fosforatoom, kleiner kan het echt
niet. Natuurlijk heeft zo’n transistor ook
minuscule verbindingsdraden nodig.
En die hebben Australische onderzoekers
nu met succes gemaakt.”
“Het gaat hier om draadjes met een
doorsnede van slechts één bij vier
atomen, onvoorstelbaar klein. Het is al
een hele kunst zoiets te fabriceren, maar
het echt bijzondere aan deze studie is
dat deze nanowires zich nog steeds
volgens de wet van Ohm gedragen. Voor
wie hem is vergeten: de stroomsterkte
door een geleider is recht evenredig
met het potentiaalverschil tussen de

uiteinden. Op atomair niveau werd
verwacht dat kwantumeffecten, die
ontstaan door bewegende elektronen,
de stroomsterkte zouden beïnvloeden.
Dat dit niet gebeurt, is zeer goed nieuws:
de nieuwe nanowire doet het verrassend
net zo goed als een standaard koper
draad.”
“Wij maken in onze groep een ander
soort nanodraden -met 20 nm wel íets
dikker- en hebben aangetoond dat
wanneer de doteringsatomen te dicht bij
de wand zitten, de geleiding niet goed
is. De Australiërs hebben een heel
mooie techniek om dit te voorkomen en
kunnen zelfs op een vastgestelde locatie
de doteringsatomen aanbrengen.
Heel kort samengevat dekken ze een
laag silicium af met waterstofatomen,
schieten die op een bepaalde plaats weg
met een scanning tunneling microscoop
en bekleden het vrijgemaakte paadje
vervolgens met fosforatomen. Doel
gerichte lokale ‘vervuiling’, en dat past
precies binnen het nieuwe vakgebied
solotronics, zoals ik dat recent in een
Nature Materials overzichtsartikel heb

Prof.dr. Paul Koenraad. Foto | Bart van Overbeeke

geponeerd. Want om nano-transistoren
te maken, hebben we nu eenmaal een
hele specifieke trukendoos nodig.”
“Het heeft zo’n tien jaar geduurd om
deze nanodraad-schakelingen te maken
en er moet nog verder geoptimaliseerd
worden. En, heel leuk, vanuit onze groep
vertrekt binnenkort een promovendus om
als postdoc in deze groep in Australië
mee te gaan helpen. Ik zie op korte
termijn zeker geen toepassingen op

2011 in 126 slides
450

Naar schatting
bezoekers telde de nieuwjaarsreceptie van de TU/e,
op maandag 9 januari in het
Hoofdgebouw. Zij dronken
samen
drankjes,
waaronder
biertjes,
en ze smulden van
hapjes.

3.123
1.750
1.500

126 slides, met overwegend foto’s, telde de
Powerpoint-presentatie die de
speech van bestuursvoorzitter
Arno Peels ondersteunde
bij zijn terugblik op het
lustrumjaar.

100 kilo aan vuurwerk,
bestaand uit 244
zogeheten ‘mines’ en 48
‘flowerbeds’, werd na de
nieuwjaarstoespraak buiten
afgestoken om het hoogste
punt van het nieuwe gebouw
MetaForum te vieren.
Het volledig computergestuurde stuk, dat
minuten duurde, kostte de
TU/e
euro.

5.13

5.000

Foto | Bart van Overbeeke

grote schaal. Je moet meer denken aan
gebruik van deze nanodraden in toekomstige kwantumcomputers, die specifieke
zeer complexe problemen kunnen
uitrekenen. En daarvan zullen er naar
verwachting maar een beperkt aantal
nodig zijn. Voor snellere huis-tuin-enkeuken computers zijn we voorlopig
toch nog steeds afhankelijk van
bedrijven als ASML.” (NT)
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De laatsten d
De TU/e: dagelijks het tweede thuis van zo’n tienduizend studenten
en medewerkers. Een relatief kleine gemeenschap, met ontelbare
banden tussen de leden - zakelijk en/of privé. In ‘Gelinkt’ laten we
steeds twee van hen aan het woord over hun relatie met elkaar en
de universiteit.

‘Onze Henri, onze Wim en onze Corné’:
drie broers, die er ieder maar liefst zo’n
veertig werkjaren aan de TU/e op hebben
zitten. Ze lopen de deur niet plat bij
elkaar- noch op het werk, noch privémaar voor gezellig ‘buurten’ is altijd
ruimte.
Je belt een van de drie voor een interview
en hup, binnen no time hebben ze het
onderling geregeld.
De Scheepers’ houden van aanpakken,
het is ze als het ware met de paplepel
ingegoten. “We kunnen niet stilzitten en
steken graag de handen uit de mouwen.
We kijken altijd naar wat er beter kan.
Als iemand onze hulp vraagt, zijn we er”,
vertelt Corné Scheepers (59, midden
op foto), de jongste van de drie.
De drie omschrijven hun ouderlijk nest,
dat in oud-Veldhoven ligt, als een
‘hardwerkend arbeidersgezin’. Ouders,
de drie broers en zus Ellie (‘ons El’)
hadden het niet breed, maar het was
gezelligheid alom. “Het was eenvoudig
- we stookten de kachel nog met kolen”,
herinnert Henri (links op foto) zich - met
63 jaar de oudste telg. En ook al hebben
ze nu voldoende saldo op hun bankrekening, de drie broers trekken hun
portemonnee nog altijd niet snel voor
luxe producten. Henri interesseert zich
sowieso weinig voor alles wat met geld
te maken heeft, maar zijn beide broers
typeert ‘ie wel als handelsmensen.
“Hoeveel auto’s heb jij in je leven niet
verkocht, Wim?” Corné vermoedt
tientallen, maar Wim (62) verbetert
dat grijnzend naar ‘honderden’.
De broeders Scheepers mogen zich
al zo’n veertig jaar werknemer van de
TU/e noemen. Henri heeft vandaag,
donderdag 12 januari, zijn laatste
werkdag. Jammer, vindt hij, maar zich
druk maken over de nabije toekomst is
er niet bij. De bezige bij heeft met zijn
kleinkinderen en hobby’s genoeg om
handen. Ook Wim en Corné zullen ‘hun’

universiteit enorm missen als het zover
is, maar zich vervelen - nee, dat is niet
de aard van het beestje.
Pa Scheepers begon in 1960 als eerste
van de familie bij de toenmalige
Technische Hogeschool. Zoon Henri
herinnert zich nog goed dat hij met z’n
vader meereed naar het terrein voor
de sollicitatie. Vader werd aangenomen
en begon aan een carrière van 27 jaar
die hij grotendeels doorbracht als
beveiliger/portier. Toen zoon Corné
negen jaar later een baan zocht, kwam
hij al snel uit op de werkplek van zijn
vader; vastigheid en kans op ontwikke
ling. Zijn twee broers volgden later om
dezelfde redenen. Overigens werken
de vrouw van Corné en de zwager van
de broers ook aan de TU/e.

Vervelen is niet
de aard van
het beestje
Ook al gingen ze verschillende kanten
uit in hun carrière, voor alledrie geldt
dat ze kansen benutten en van alles
op poten zetten. Zien ze mogelijkheden
tot verbetering, dan komen die er ook.
Corné is opgeklommen tot afdelings
hoofd Logistics. Wim heeft lang bij de
GTD gewerkt - hij noemt het nog altijd
CTD, zoals de dienst jaren heette.
Sinds vijf jaar geeft hij technische
ondersteuning aan studenten bij
Bouwkunde en Industrial Design.
Hij vindt het heerlijk om met het
‘jonge volk’ te werken. Henri begon als
amanuensis, zette het BBC mee op -de
locatie waar gevaarlijke stoffen worden
verzameld- en kwam via verschillende
wegen bij zijn huidige functie uit.
Sinds 2007 is hij facilitair coördinator
en teamleider receptiezaken en
telefonie bij Dienst Interne Zaken.
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der Mohikanen
De broers zijn nooit met tegenzin naar
het werk gegaan - zo is het aantal zieke
dagen bij allemaal op één hand te tellen.
Ze hebben een hoop zien veranderen
in veertig jaar tijd. Vroeger werd veel
handmatig gedaan, nu is alles digitaal.
Het ondersteunend personeel wordt
steeds verder ingekrompen en de
technieken veranderen voortdurend.
Was het in de jaren zeventig nog
gebruikelijk dat hele families aan
de TU/e werkten, nu lijkt dat eerder
uitzondering. “We zijn zo’n beetje de
laatsten der Mohikanen”, grapt Corné.

Maar je hoort de broers niet mopperen
over veranderingen: integendeel. Wim:
“Tot zo’n twintig jaar geleden was een
baas echt je baas, nu is het eerder een
vriend. Alles is opener en transparanter
geworden.” Zijn broers kunnen dit alleen
maar beamen.
Vroeger, toen vader nog leefde, hadden
ze wekelijks gezellige momenten bij hun
ouders thuis. Nu gaan ze om beurten bij
hun moeder langs, waardoor ze elkaar
vaak mislopen. Maar voor even gezellig
kletsen -of beter gezegd ‘buurten’ naar
goed Brabants gebruik-, maken de drie

altijd tijd in hun drukke bestaan.
Zelden gaat het dan over het werk.
Wim: “Hoogstens dat we elkaar praktische
tips geven, bijvoorbeeld over belasting
voordeel op je reiskilometers.”

Nooit met tegenzin
naar het werk
Soms lopen ze elkaar op het TU/e-terrein
tegen het lijf of gaan ze spontaan een
stukje fietsen ‘met de vrouwen’.

Henri: “Laatst kwam ik Wim tegen op
een terrasje en dan ligt het voor de hand
dat ik erbij kom zitten om te kletsen.”
Corné: “Aan een kwartiertje hebben we
vaak al voldoende, we begrijpen elkaar
gewoon.” Met hun gedeelde gevoel voor
humor gaan de drie na het interview
weer hun eigen weg: “Netjes werken hè,
da’k geen slechte dingen hoor!”

Interview l Judith van Gaal
Foto l Bart van Overbeeke
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Hart voor regeneratieve geneeskunde
Volledige genezing van patiënten die nu hun leven lang behandeld
moeten worden. Dat is de belofte van de regeneratieve geneeskunde
en de droom van prof.dr. Carlijn Bouten (1967). Om die droom waar
te maken, maakt ze niet alleen lange dagen in en rond het lab,
maar heeft ze ook intensief contact met artsen en patiënten.
Vrijdag 13 januari spreekt Bouten haar intreerede uit.
Bij regeneratieve geneeskunde worden
beschadigde weefsels of organen hersteld
met behulp van levende weefsels en
cellen. Bijvoorbeeld door het injecteren
van stamcellen, of het implanteren van
in het lab ‘gekweekte’ weefsels - zoals
hartkleppen. “Regeneratieve genees
kunde gaat verder dan het met medicijnen
ondersteunen van het lichaam in de strijd
tegen een aandoening”, zegt Carlijn
Bouten. “Je grijpt eenmalig in en laat het
lichaam verder zijn werk doen. Vooral
voor mensen met chronische of erfelijke
aandoeningen, die nu hun hele leven
lang behandeld moeten worden, kan
deze aanpak een uitkomst zijn.”
Het gebruik van lichaamseigen cellen
en weefsels heeft veel voordelen.
Neem bijvoorbeeld patiënten met een
afwijking aan een hartklep. Mensen die
nu een kunstmatige hartklep geïmplan
teerd krijgen, krijgen vaak bloedverdunners of medicijnen tegen afstotings
verschijnselen. Bij een lichaamseigen,
in het lab gekweekte hartklep heb je die
problemen niet. Bovendien groeit een
lichaamseigen klep mee met het hart,
terwijl kinderen met een nieuwe hartklep
nu nog diverse keren geopereerd moeten
worden.
Per saldo zou de patiënt dus veel beter
af zijn met een gekweekte klep. Zo’n
wonderklep is er nog niet, maar zit er
wel aan te komen. In de onderzoeksgroep Soft Tissue Biomechanics and
Tissue Engineering, de thuisbasis van
Bouten, wordt al jaren gewerkt aan het
kweken van lichaamseigen hartkleppen.
De groep sleepte al aanzienlijke

subsidies binnen en heeft inmiddels
flinke stappen gezet naar toepassing
van gekweekte kleppen bij patiënten,
veelal in samenwerking met de
succesvolle spin-off QTIS/e.
Intussen zijn Bouten en haar collega’s
alweer bezig met de volgende stap.
Je kunt weefsels namelijk ook in het
lichaam zelf laten groeien. Dat kan door
een biologisch afbreekbaar materiaal te
implanteren. Het afbreekbare materiaal
neemt dan tijdelijk de functie in van de
zogeheten extracellulaire matrix, het
raamwerk waar de cellen in ‘wonen’.
In levend weefsel bestaat deze matrix
voornamelijk uit de eiwitten collageen
en elastine, die samen zorgen voor de
juiste stevigheid en elasticiteit van het
weefsel.

De cellen
koloniseren het
onontgonnen
terrein
Het is de bedoeling dat cellen uit de
omgeving van het implantaat zich
nestelen in het kunstmatige raamwerk,
aangetrokken door speciale lokstoffen.
Eenmaal in het implantaat aangeland,
zullen de cellen het onontgonnen terrein
koloniseren en geleidelijk zelf een extra-
cellulaire matrix bouwen uit eiwitten,
terwijl de kunststof matrix langzaam oplost.
Een groot voordeel van deze zogeheten
in situ-methode is volgens Bouten dat

je geen last hebt van de ingewikkelde
regelgeving en ethische kwesties die
komen kijken bij het kweken van
lichaamseigen weefsel in het lab.
“Je kunt je bijvoorbeeld afvragen van wie
zo’n gekweekte hartklep is. Is die van de
patiënt die zijn cellen heeft afgestaan?
Of is die van de arts, of van de mensen
die de cellen hebben opgekweekt? Bij
de in situ-methode implanteer je echter
geen levend weefsel, maar een dood
implantaat. Daarvoor liggen de regels
allang vast. Het is ook veel goedkoper
dan het kweken van weefsels in het lab,
waarbij je bovendien heel voorzichtig
moet zijn om infecties te voorkomen.”
De in situ-techniek staat nog in de
kinderschoenen, benadrukt Bouten.
“We moeten nog veel leren over hoe
het weefsel groeit op zo’n implantaat,
en hoe de kunststof precies afbreekt.
Daarom bootsen we het geheel eerst na
buiten het lichaam. En we zijn bezig met
imagingtechnieken om het proces ook
in het lichaam te kunnen volgen. Je kunt
patiënten niet zomaar opereren om te
zien hoe ver het proces al gevorderd is,
en ook proefdieren willen we niet
nodeloos opofferen.”
Een andere onderzoekslijn waar Bouten
enthousiast over is, draait om het
regenereren van hartweefsel. “Als iemand
een hartaanval krijgt, komt dat doordat
een deel van het hartweefsel geen
zuurstof meer krijgt - doordat een
bloedvat verstopt raakt. Cellen die
geen zuurstof krijgen, sterven af.
Het probleem is dat hartweefsel zichzelf
nauwelijks herstelt. In plaats daarvan
wordt littekenweefsel gevormd. Als je
een litteken op je huid hebt, verdwijnt
dat in veel gevallen na verloop van tijd;
in het hart blijven de littekens van een
hartaanval echter gewoon zitten.
Dat leidt op den duur tot het uitlubberen
van het hartweefsel, waardoor het hart
minder goed functioneert. Wij maken in
het lab miniweefsels die je in het hart

kunt aanbrengen en die lokaal de
hartfunctie -samentrekken om bloed
rond te pompen- gaan overnemen.”
Het kweken van grote stukken weefsel
is een stuk lastiger dan het maken van
miniweefsels. Het is namelijk niet slechts
een kwestie van wat langer doorkweken,
vertelt Bouten. “Wij kunnen nu stukjes
weefsel kweken met een doorsnede van
een 2-euromunt, maar alleen als die
minder dan een millimeter dik zijn.”
In dikkere weefsels komen de binnenste
cellen in ademnood: ze krijgen niet
genoeg zuurstof, tenzij die wordt
aangevoerd via een bloedvat. Dat
betekent dus dat je ook bloedvaten
moet laten groeien. “Het is alleen nog
heel lastig om bloedvaten mee te laten
groeien en die vervolgens ook aan te
laten sluiten bij het bestaande vaatstelsel.
Mijn collega Daisy van der Schaft houdt
zich daar voornamelijk mee bezig.”
Al met al is het kweken van grote stukken
weefsel een duur en specialistisch werk.

“Ik ben veel op
de operatiekamer
geweest om te zien
wat daar allemaal
gebeurt”
Bouten ziet dan ook vooral veel heil in
het implanteren van ‘halffabricaten’
die in het lichaam verder groeien en
integreren. “Voor volledig uitgegroeide
weefsels zie ik vooral toekomst als
testsysteem voor nieuwe medicijnen.”
Het kweken van grotere weefsels met
bloedvaten wordt wellicht wel commercieel interessant als op grote schaal
vlees wordt gekweekt voor consumptie.
Bouten stond ooit aan de wieg van het
Eindhovense kweekvleesonderzoek,
dat tegenwoordig in handen is van

eerdergenoemde Van der Schaft.
Bouten is zich er zeer van bewust dat
de maatschappelijke impact van haar
onderzoek staat of valt met de acceptatie
door artsen en de ontvankelijkheid van
patiënten. Ze sluit zich dan ook niet op
in het lab. Zo bracht ze veel tijd door
in het UMC Utrecht, het academisch
ziekenhuis van de Universiteit Utrecht.
“Ik heb gewerkt bij de afdeling
cardiothoracale chirurgie (de divisie
Hart en Longen, red.), om te ruiken aan
het werkveld. Daar ben ik veel op de
operatiekamer geweest om te zien
wat daar allemaal gebeurt.”
De eerste vrouwelijke hoogleraar bij
Biomedische Technologie raakte er in de
operatiekamer van doordrongen dat ze
haar product al in het vroegste stadium
moest aanpassen om toe te werken naar
het uiteindelijke doel: plaatsing in de
patiënt. “We zijn bijvoorbeeld met
menselijke producten gaan werken om
weefsels mee te maken in plaats van
met dierlijke. Als je cellen laat groeien,
heb je daar voedingsstoffen voor nodig.
Die komen normaal gesproken uit dierlijk
bloedserum. Wij zijn overgestapt op
menselijk serum.” Ze noemt nog een
voorbeeld van een ogenschijnlijk
eenvoudig maar wel essentieel praktisch
inzicht uit de operatiekamer: “Zo’n
kunsthartklep heeft een randje om
hem mee vast te zetten: dat moeten
wij er dus ook omheen kweken.”
Je moet eigenlijk vanaf dag nul
samenwerken met iedereen die met
je product in aanraking gaat komen,
tot verzekeraars aan toe, concludeert
Bouten. “Je moet het met z’n allen doen,
in je eentje red je het niet.” (TJ)

Carlijn Bouten houdt op vrijdag
13 januari haar intreerede met de titel
‘At the heart of regeneration’.
Aanvang: 16.00 uur in de Blauwe Zaal.
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Afasiepatiënten kunnen weer vertellen
“Praten voor iemand met afasie is vergelijkbaar met een discussie
voeren in een taal die we niet goed beheersen: het is doodvermoeiend
en je haalt nooit het tempo dat je wilt halen.” Zo verduidelijkt
prof.dr.ir. Jean-Bernard Martens het proefschrift ‘Iterative design to
improve aphasic communication’ van Abdullah Al Mahmud, PDEng.
Zijn onderzoek helpt afasiepatiënten bij de dagelijkse communicatie,
met name bij zoiets ‘alledaags’ als het vertellen van verhalen.
Dat blijkt namelijk niet zo gemakkelijk.
Martens’ vrouw is maatschappelijk werker
bij revalidatiecentrum Blixembosch,
en werkt vaak met patiënten die een
hersenbloeding of -infarct hebben
gehad. Ze zijn vaak eenzijdig verlamd en
kunnen moeilijk of niet praten (afasie).
Martens: “Mijn leerstoel gaat over
visuele interactie en conceptueel
ontwerpen. Toen de TU/e vier jaar
geleden meer health-gerelateerde
onderwerpen wilde, wilde ik kijken hoe
ver je kunt komen om afasiepatiënten
meer expressievaardigheid te geven.
Dit gebied is voor de commercie niet
erg interessant, maar is wel iets voor
gemotiveerde studenten. Het is ook
een sociaal relevante vraag: naarmate
mensen steeds ouder worden, stijgt
het aantal afasiepatiënten.”

Mensen met
afasie willen hun
sociaal isolement
doorbreken met
verhalen vertellen
Mensen met afasie willen in eerste
instantie weer leren spreken. Volgens
Martens moet je niet in een vroeg stadium
met alternatieve oplossingen komen.
Wel voor mensen die verder zijn en beter
weten wat ze wel en niet meer kunnen.
Martens: “Er zijn tekst-naar-spraakkastjes,
zoals die 25 jaar geleden door het IPO
(Instituut voor Perceptie Onderzoek aan
de TU/e, red.) zijn ontwikkeld, die een
soort voorverpakte zinnetjes voorlezen.
Ze zijn wel handig, maar kunnen geen

Sluitstuk

verhalen vertellen. Bovendien stigmatiseren ze. Mensen zeggen op een
feestje liever niks dan dat ze zo’n
kastje gebruiken, want dan spring je
er meteen uit.”
De beoogde promovendus werd
Abdullah Al Mahmud (Bangladesh,
1977), die in 2001 zijn bachelor haalde
bij Computer Science en Engineering.
Hij werkte als leraar aan de faculteit
Computer Science en Engineering
(Premier University, Chittagong,
Bangladesh) en haalde in 2004 zijn
masterdiploma (Interactive Systems
Engineering) bij KTH Stockholm, gevolgd
door een Professional Doctorate in
Engineering (PDEng) in User-System
Interaction aan de TU/e (2007).
Hij werkte bij Philips Research aan
Ambient Intelligence en in 2007 begon
hij aan zijn proefschrift bij Industrial
Design.
Hij begon met kleine projecten en het
inventariseren wat er op dit gebied al
was gedaan, in overleg met de Afasie
Vereniging Nederland. Mahmud:
“Je kunt veel doen, maar je moet goed
weten wát je doet, zodat het zinnig is
en aansluit bij de behoeften van de
patiënten. Wat niet makkelijk is, omdat
ze zich moeilijk kunnen uiten en er veel
soorten problemen zijn met afasie.”
Bestaande apparatuur is gebaseerd
op need-based informatica: je wilt iets
hebben, bijvoorbeeld een glas water,
maar dat kun je niet zeggen. Daar is
de apparatuur voor. Maar wat mensen
willen om hun sociaal isolement te
doorbreken, is verhalen vertellen:
aan hun partner, familie of vrienden
vertellen wat ze die dag gedaan en
meegemaakt hebben, en wat ze hierbij

In de rubriek Sluitstuk
vertellen afstudeerders

Abdullah Al Mahmud. Foto | Bart van Overbeeke

dachten en voelden. Maar verhalen
vertellen is veel complexer dan een
glas water vragen.”
Patiënten kregen in eerste instantie
een camera, de foto’s werden achteraf
bekeken in een strip of beeldverhaal.
Maar patiënten zijn vaak eenzijdig
verlamd, wat fotograferen moeilijker
maakt. Bovendien vertelt het beeld
verhaal wel iets over de gebeurtenissen,
maar niets over de context en de inhoud.
Daarop werd met een webcam geëxperimenteerd. Mahmud: “Mensen voelden
zich ‘betrapt’, waarna we aan studenten
vroegen om een andere vorm te
bedenken. Dat werden minicamera’s
die als bloemen aan steeltjes in een
vaas stonden. Maar ook daar ontbrak
aanvullende informatie. Ik heb
aanvullende applicaties en interfaces
gemaakt, om het geheel overzichtelijker
te maken en geluid en een GPS-signaal
voor buitenactiviteiten toegevoegd. Dat
gaf al meer informatie. Ook ontwierpen
we een speciale bril, waarin deze
applicaties geïntegreerd zijn.

Amail: mailen voor
mensen met afasie
De Afasie Vereniging had zelf een
e-mail-applicatie ontwikkeld, maar
slechts één derde van de patiënten
gebruikt het en dat aantal neemt bij
gebruik af.
Mahmud: “Het grootste probleem is het
schrijven, een woord indelen in letters
en het typen (de letters zoeken).
Terwijl ze hele woorden goed herkennen.

Patiënten mailen het liefst in hun eigen
tempo. Daarop heb ik de e-mails en logs
geanalyseerd op woordgebruik en aantal
woorden. Bestaande applicaties bleken
niet aanpasbaar en vergden meestal ook
een licentie, vandaar dat ik ben overgegaan
op het ontwikkelen van Amail: Afasiemail, dat gratis overal te implementeren
is. Amail bevat alleen basisfuncties en
een (persoonlijk) woordenboek.
Daarmee kunnen gebruikers makkelijk
woorden en zinnen kopiëren: met één
klik van de muis. Veelgebruikte zinnen
(‘Hoe gaat het met je?”) zitten ook in
het woordenboek.” Het programma is
langdurig (drie maanden) uitgetest met
een groep van 108 afasiepatiënten.
Het systeem wordt nu steeds meer en
vaker gebruikt en het blijft goed werken,
ook over een langere periode, want
gebruikers mailen steeds meer. En ook
al werkt hij sinds november 2011 als
postdoc bij Industrial Design Engineering
aan de TU Delft, Mahmud installeert het
programma nog regelmatig en legt alles
uit omdat hij zich hierbij betrokken voelt .
(GV)

Gebouwen die weten waar je uithangt

over hun afstudeeronderzoek.

Kantoorgebouwen kunnen veel
milieuvriendelijker worden wanneer de
verlichting, de airconditioning en de
verwarming beter worden afgestemd
op de gebruikers van het pand. Florian
Wahl, student Embedded Systems, werkt
daarom mee aan een sensorsysteem dat
gebouwen duurzaam en ‘slim’ moet maken.
“Toen ik onlangs om elf uur ‘s avonds
langs de High Tech Campus reed, zag ik
dat in verschillende gebouwen alle lichten
aanstonden”, vertelt Wahl ongelovig.
“Met ‘slimme’ gebouwen is die verspilling
dus verleden tijd.”
Zijn systeem werkt met warmtesensoren
aan beide zijden van elke deur in het
gebouw. Telkens als iemand passeert,
zenden ze een signaal naar een control
unit (computer). Deze berekent vervolgens
of een bepaalde ruimte leeg is of bezet,
en hoeveel mensen zich in de ruimte

Florian Wahl. Foto | Rien Meulman

Wat weer op problemen stuitte bij
brildragers, waarvoor een nieuwe bril
werd ontworpen.”
Maar foto’s alleen vertellen nog steeds
geen verhaal. Met de Afasie Vereniging
werd een vragenlijst opgesteld,
afgenomen en geëvalueerd. Daaruit
bleek dat er veel behoefte was aan
e-mail. Het grote probleem was dat de
bestaande software te complex was
en te veel features en mogelijkheden
bevatte. Goede software ontbrak.

bevinden.
“Het licht in elke ruimte kan zo beter
worden afgestemd op de gebruikers,
maar ook bijvoorbeeld de verwarming
en de koeling”, zegt Wahl. “Een
vergaderzaal met meerdere personen
hoeft minder warm gestookt te worden
dan een ruimte met maar één persoon,
maar heeft wellicht meer luchtcirculatie
nodig. Zo bezuinig je energie en vergroot
je het comfort voor de gebruikers.”
Zonnecellen voorzien de sensoren van
energie, zodat het systeem zelf geen
extra stroom verbruikt. Het verzenden
van de signalen gebeurt draadloos,
wat de installatie en het onderhoud van
het systeem relatief goedkoop maakt.
Het systeem staat of valt echter met
een algoritme dat een juiste analyse
van alle data mogelijk maakt.
“De wetenschappelijke, vernieuwende
kant van het project zit ‘em in dat

algoritme”, vertelt Wahl. “Het baseert
zich niet alleen op personen die deuren
passeren, maar ook op de afstanden
tussen de verschillende ruimten en
de tijd die nodig is om die afstanden
af te leggen. Als twee personen hun
kamers verlaten en even later gaan
twee andere deuren open, weet je
op grond van de tussenliggende tijd
wie welke deur is binnen gegaan.”
Zodra het een groep van twintig
personen betreft, wordt de berekening
uiteraard stukken ingewikkelder.
Het wordt daarom een lerend algoritme,
dat beter werkt naarmate de tijd
vordert. “Mensen bezoeken vaak een
beperkt aantal ruimten, bijvoorbeeld
hun werkkamer, die van hun begeleider
en het keukentje. De computer leert
dat, zodat hij, naast eerder genoemde
input, ook kansrekening kan meenemen
in zijn analyse.” (EV)

Onderzoek | 9

1 	Wat zien we op de cover van je proefschrift?

4 brandende vragen
(Onder redactie van Tom Jeltes)

2 	Hoe leg je op feestjes uit waar je onderzoek over gaat?
3 	Welke persoon, techniek of apparaat is onmisbaar geweest voor je onderzoek?
4 	Wat heeft de samenleving aan jouw werk?

Thijs Meijer (TN) | Magnetische patronen creëren met atoomlithografie
1 | cover

3 | onmisbaar

Je kijkt door een gasontladingscel heen, met hierin een mengsel van ijzerdamp en argon (dat zorgt voor de paarsblauwe gloed). De ijzerdamp is nodig
om de golflengte in te stellen van de laser waarmee we een bundel ijzer
deeltjes manipuleren. Het argongas is een hulpmiddel om die ijzeratomen in
de gasfase te brengen zonder dat je het extreem hoeft te verhitten.

Onmisbaar was de laser met een golflengte van 372 nm. De golflengte hiervan moesten we tot op minder dan een megahertz nauwkeurig instellen, in
de buurt van de golflengte waar de ijzeratomen gevoelig voor zijn. Lasers die
dit ultraviolette licht uitzenden, zijn niet te koop; we hebben daarom diverse
lasers gecombineerd om licht met exact de juiste golflengte te maken.

2 | feestjes

4 | samenleving

We hebben magnetische nanostructuren gemaakt met een relatief nieuwe
techniek: atoomlithografie. Hierbij gebruikten we een laser om ijzeratomen
te manipuleren terwijl ze op het substraat vallen en zo de gewenste structuurtjes atoom voor atoom op de goede plek te laten groeien. Het blijkt niet
mogelijk te zijn om met zo’n bundel ijzeratomen willekeurige lijntjes te
schrijven, zoals ooit is voorgesteld, maar het is wel gelukt om tweedimensionale lijnstructuren te maken door een staande golf van laserlicht te
creëren. De ijzeratomen bewegen dan allemaal naar de maxima of de minima
van die staande golf, afhankelijk van de instellingen.

De periodieke lijnstructuren die we met deze methode kunnen produceren,
hebben interessante magnetische eigenschappen die wellicht van pas kunnen komen in magnetische sensoren of computergeheugen.

Marc Lambooij (IE&IS) | De perceptie van 3D-televisie
1 | cover

4 | samenleving

Een close-up van twee ogen met hierin een gevalideerde visuele leestest
geprojecteerd. Met deze tekst heb ik een ‘screening tool’ ontwikkeld die de
vatbaarheid voor visuele klachten als gevolg van 3D-content vaststelt.

Mensen met een iets minder visueel vermogen kunnen meer klachten ervaren
zoals vermoeide ogen of milde hoofdpijn. Zij hebben hier in het dagelijks leven
geen last van. Alleen onder onnatuurlijke kijkomstandigheden, bijvoorbeeld
een 3D-film, spelen deze visuele klachten op. Er is vooralsnog geen onderzoek dat heeft aangetoond dat dit schadelijk is, alhoewel we dit pas zeker
weten als een generatie kinderen volwassen geworden is die veel 3D-content
heeft gezien. De screening tool die met enige mate de vatbaarheid voor deze
visuele klachten vaststelt, geeft dus indirect ook een indicatie van mogelijke
visuele gebreken. Het is dan verstandig om voor meer zekerheid een oogarts
te bezoeken, want meestal kunnen dergelijke visuele gebreken met een
specifieke behandeling goed verholpen worden.

2 | feestjes

Visual Com
fort of 3-D
TV
Models and
Measuremen

ts

Doorgaans vertel ik dat het doel van mijn onderzoek het begrijpen, meten,
modelleren en voorspellen van de perceptie, zowel de positieve als negatieve
kant, van 3D-televisies is. Bij een te hoge alcoholconsumptie (van de luisteraar
natuurlijk) kom ik vaak niet verder dan iets met 3D-televisies en hoofdpijn.

3 | onmisbaar
Een deel van mijn onderzoek maakt gebruik van optometrische testmethodologie. Omdat dit gebied kennis vereist die ik niet had, heb ik veel
samengewerkt met Marten Fortuin, een optometrist die momenteel ook op
het punt van promoveren staat. Zijn insteek en expertise zijn zeer belangrijk
geweest bij mijn onderzoek.

Marc Lamb
ooij

Mustafa Baris Yagci (ST) | Milieuvriendelijke antimicrobische coatings
1 | cover

3 | onmisbaar

Op de cover staat een afbeelding van een cultuur van de bacterie Staphylococcus aureus, in een petrischaaltje met het bindmiddel agar als voedingsbodem.

We hebben geprobeerd milieuvriendelijke antimicrobische coatings te
produceren door gebruik te maken van een proces dat zelfstratificatie wordt
genoemd; als gevolg van de eigenschappen van de gebruikte verbindingen
ontstaat automatisch een hogere concentratie antimicrobische stoffen nabij
het oppervlak.

2 | feestjes
Antimicrobische coatings worden meestal gemaakt door de coatings te verzadigen met antibacteriële stoffen. De werking van deze coatings is gebaseerd
op het geleidelijk vrijkomen van deze antibacteriële stoffen -zoals antibiotica
of metaalionen- richting het oppervlak. Deze aanpak werkt op zich heel
goed, maar heeft als nadeel dat de antibacteriële werking na verloop van tijd
verloren gaat. Daar komt nog bij dat het vrijkomen van zware metalen en
andere giftige stoffen slecht is voor het milieu. Het is echter ook mogelijk om
de werkzame antimicrobische stoffen chemisch te binden aan de polymeren
die de basis van de coating vormen. Het nadeel hiervan is dat een groot deel
van de werkzame stoffen in het inwendige van de coating zitten, terwijl ze
alleen werkzaam zijn aan het oppervlak. Die nutteloze hoeveelheid antibacte
riële stoffen drijft de prijs op en kan ook ten koste gaan van de materiaal
eigenschappen van de coating.

4 | samenleving
Vanwege het toenemende verlangen naar hygiëne, zowel in het dagelijks
leven als in de (medische) industrie, is er veel belangstelling voor antimicrobische coatings die de aanwas en groei van schadelijke bacteriën voorkomen.
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MedezeggenWAT?
Medezeggenschap | Judith van Gaal
Foto | Bart van Overbeeke
Een studente uitte onlangs in een ingezonden brief in Cursor
stevige kritiek op medezeggenschap aan de TU/e:
studenten hebben te weinig te kiezen en Groep-één en de
nieuwe partij de Eindhovense Studentenraad lijken als twee
druppels water op elkaar. Een andere veelgehoorde klacht:
wat voeren studenten überhaupt uit in de universiteitsraad
en heeft het wel zin wat ze doen?
Simon Voorberg, student Technische
Bedrijfskunde, is sceptisch: “Rond de
verkiezingen zie je ze en daarna hoor
je er een heel jaar niets meer van.”
Bouwkundestudenten Robin Aerts en
Joost van Gorkom denken er genuanceerder over. Aerts: “Wij zijn vrij actieve
studenten en beter op de hoogte van
wat er speelt. Ik kan me wel voorstellen
dat minder actieve studenten slechter
geïnformeerd zijn. Je hebt nu eenmaal
participerende en consumerende
studenten. Het is ook moeilijk voor de
partijen om te zeggen ‘dit hebben we
gedaan’. Veel invloed verloopt indirect.”
Kim de Haan, studente Technische
Bedrijfskunde, zou graag meer weten
- maar realiseert zich dat het teveel is
als ze zich er zelf in gaat verdiepen.
Ze pleit er dan ook voor dat de partijen
studenten geregeld ‘puntsgewijs’
informeren via mails of nieuwsbrieven.
Robert-Jan van der Vorm van Groep-één
begrijpt wel dat het voor veel studenten
onduidelijk is wat zich precies afspeelt
in de fractiegelederen. Aan de andere
kant; het is volgens hem ook lastig
communiceren over universitaire
kwesties. “Veel stukken zijn vertrouwe
lijk en daar komt bij dat het een proces
is. Wanneer informeer je dan waarover?”
Volgens Van der Vorm melden studenten
zich ook wel zelf als ze echt geïnteresseerd zijn.
Rolijn van Vught en Rob Kleijnen van de
Eindhovense Studentenraad -de partij die
eind 2011 is opgericht door voornamelijk
leden van de PF- zien een taak voor hun
partij weggelegd om uitgebreider onder
de aandacht te brengen wat zij voor
studenten doen. Van Vught: “Veel
studenten weten niet eens wat de
universiteitsraad is, laat staan dat ze op
de hoogte zijn waar we als partij voor
staan. We willen meer met studenten in

contact komen, bijvoorbeeld door acties
op het Limbopad of via sociale media.”
Maar ja, wat doen studenten nu precies
die zich voor medezeggenschap inzetten?
Beide fracties geven aan dat ze enerzijds
reageren op kwesties die zich in de
universiteitsraad afspelen en anderzijds
kijken wat er onder studenten leeft en
dit naar voren brengen. De ESR streeft
naar een verschuiving naar dat tweede
gedeelte. Volgens beide fracties is dat
een van de belangrijkste verschillen
tussen de twee partijen; waar de ESR
de studenten zoveel mogelijk de agenda
wil laten bepalen, probeert Groep-één
juist meer zélf de focus aan te brengen.
Kleijnen: “Wij menen dat meer zaken
studenten dwarszitten dan wij kunnen
zien.” Van der Vorm van Groep-één:
“Wij willen niet afwachten tot iets
daadwerkelijk een probleem is.” Volgens
beide partijen kunnen gesprekken met
studenten wel zaken aan het licht
brengen. Bij Groep-één kwamen ze er
bijvoorbeeld achter dat de problemen
met onderwijssysteem OASE breed
gedragen werden. Ze verzamelden de
klachten en brachten deze over aan het
College van Bestuur. Van der Vorm:
“Studenten kunnen voor een nieuwe
blik op de zaak zorgen.”

“Als je kiezers met
koffie moet lokken,
is er iets niet goed”
Studenten blijken om uiteenlopende
meningen wel of niet te hebben gestemd
voor de universiteitsraad tijdens de
verkiezingen afgelopen december.
Student Simon Voorberg: “Ik zag weinig
verschil tussen de twee groepen. Als je

Universiteitsraad in ‘t kort
• De U-raad vergadert in principe maandelijks.
• De zetels worden verdeeld over negen studenten. Groep-één zit nu met zes
studenten in de U-raad en de Eindhovense Studentenraad met drie.
• De opkomst voor de verkiezing van de studentengroeperingen in de U-raad lag
in december 2011 op 43 procent. In 2010 stemde nog bijna 51 procent van de
studenten.
• Studenten hebben verschillende rechten, waarbij de belangrijkste advies- en
instemmingsrecht zijn. De universiteit heeft de mogelijkheid om buiten de in de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek vastgelegde regels
meer rechten toe te kennen, maar doet dit beperkt. Collegevoorzitter Arno Peels
ziet daar weinig soelaas in. “Extra rechten zorgen alleen maar voor meer regels
en daarmee voor meer ballast. Studenten en medewerkers hebben voldoende
mogelijkheid om zich in de universiteitsraad te laten gelden. We komen er in
overleg wel uit, dan hebben regels geen toegevoegde waarde.”

je kiezers met koffie naar de stembus
moet krijgen, zit er volgens mij iets niet
goed.” Hij meent dat de twee partijen
‘oppervlakkig’ zijn en dat de zaken waar
ze zich hard voor maken ‘basaal’ zijn.
“Uiteraard wil je dat studenten
meedenken over het Bachelor College.
Dat is een basis en ik vind het niet meer
dan normaal dat ze daaraan aandacht
besteden.” Robert-Jan van der Vorm
onderschrijft dat ‘basale’ zaken de
aandacht hebben. “Wij zijn de enigen
die dat doen, het is maar hoe je het
invult.” Studente Kim de Haan stemt al
een paar jaar op Groep-één. “Ik heb me
er twee jaar geleden in verdiept en toen
kwamen ze met goede ideeën. Ik heb nu
vooral gestemd omdat het de grootste
groep is. Ik zie geen grote verschillen,
ik stem vooral om te stemmen.” Robin
Aerts koos ESR om de nieuwe partij een
kans te geven. Joost van Gorkom ging
voor Groep-één vanwege de grote
achterban en daarmee de grotere kans
op continuïteit.
Over de komst van de nieuwe studentenfractie variëren de meningen. Voorberg:
“Het is goed dat ze zich beter laten
informeren, maar ze moeten zelf ook
creatief zijn in wat ze gaan doen.”
Van Vught: “Van de ene kant zijn
studenten cynisch: ik moet eerst eens
zien wat jullie gaan doen. Anderen
vinden het een goed plan dat we
studenten meer willen betrekken.”
Opvallend genoeg krijgen de fracties
hun lijsten gemakkelijk vol, maar om
daadwerkelijk studenten te vinden die
zich een aantal maanden volledig
inzetten is een ander verhaal. Beide
fracties leggen de oorzaak hiervan,
niet verrassend, bij de angst voor
studievertraging. Het ‘ronselen’ van
gegadigden gaat doorgaans via via:
studenten worden gevraagd en soms
melden ze zich spontaan. Van Vught
was eerder actief in de commissie van
de studievereniging, maar zocht nu
een ‘grotere uitdaging’. Kleijnen was
gevraagd door een bekende die hem
kende als actieve student. Van der Vorm
was al langer betrokken bij Groep-één,
werd steeds actiever en vindt het vooral
“interessant om te zien wat zich
universiteitsbreed afspeelt. “Ik ben er
op het juiste moment in gekomen, er
spelen op het moment heel veel zaken,
zoals het Bachelor College en de
bestuursbeurzen. Het verbreedt je
gedachten.”
De twee partijen overleggen geregeld,
je kunt niet van harde concurrentie
spreken. Ze houden elkaar scherp.
Bij het dreigende korten op bestuursbeurzen trekken ze bijvoorbeeld zoveel
mogelijk één lijn. Kleijnen: “Als Groep-één
zo’n actie heeft als met OASE, dan
mengen wij ons daar niet tussen.”
Van Vught: “We zijn er hoe dan ook
voor de studenten.”
Hoewel het voor veel studenten niet
altijd duidelijk is wat studenten via
medezeggenschap kunnen bereiken,
vinden ze het alleen maar goed dat het
überhaupt bestaat. “Het is belangrijk dat
studenten invloed kunnen uitoefenen”,
vindt Voorberg. De Haan: “Er gebeurt zo
in ieder geval iets. Ik vraag me wel af of
ze überhaupt invloed kunnen uitoefenen.

Zijn zaken al niet vooraf bepaald?”
Van der Vorm: “We krijgen altijd
fatsoenlijk antwoord van het College van
Bestuur tijdens de U-raadsvergadering.
We bereiken vaak meer via informele
overleggen. In de U-raad gaat het meestal
nog om kleine aanpassingen, maar
meestal staan ze daar wel voor open.”
Beide partijen vinden dat de contacten
met het College van Bestuur prima
verlopen. Kleijnen: “Je kunt nog net niet
spontaan binnenlopen voor een kopje
koffie. Overleg is goed mogelijk.
Positieve acties zijn soms wel goed,
ook voor de exposure. De PF was wel
wat meer op protest gericht, maar harde
acties zijn niet nodig.” Van der Vorm:
“Soms is een brief sturen officiëler,
maar meestal hebben we gesprekken.”

“Het is belangrijk
dat studenten
invloed kunnen
uitoefenen”
Ook het College van Bestuur is te
spreken over de onderlinge verhoudingen,
laat collegevoorzitter dr.ir. Arno Peels
weten. “Het overleg verloopt prima, zowel
formeel als informeel.” De collegevoorzitter stelt de bijdragen van studenten
altijd op prijs. “Zij zijn de experts.
We steken behoorlijk wat tijd in
overleg en interactie. Niet alleen tijdens
vergaderingen, maar bijvoorbeeld ook
door de Mystery tour te organiseren
of naar het studentengala te gaan.”
Volgens de collegevoorzitter komen de
studenten vaak goed beslagen ten ijs
in vergaderingen. “Ze hebben zich
voorbereid en stellen scherpe vragen.
Ik heb nu anderhalf jaar ervaring met
de universiteitsraad en in het begin
verzandden de discussies nog wel
eens in details. We zijn zaken meer op
hoofdlijnen gaan bekijken en hebben
kaders geschetst. We concentreren ons
nu op onderwerpen als de inrichting van
de campus en het Bachelor College.
Uiteraard kunnen studenten ook zelf
onderwerpen aandragen. Graag zelfs,
maar we bekijken wel steeds of de
onderwerpen in de universiteitsraad
thuis horen of dat we het doorschuiven
naar bijvoorbeeld de faculteitsraad.”
Hoewel er vaak al van tevoren veel
informeel overleg is geweest, is het
volgens Peels allerminst zo dat voor
de universiteitsraadsvergadering alles
al is beklonken. “Zaken worden op het
laatste moment beslist, dan komt alles
bij elkaar.”
Peels vindt het belangrijk dat studenten
in de raad een afspiegeling vormen van
de universiteitspopulatie. Ze moeten
volgens hem niet alleen het probleem
aankaarten, maar ook structureel
meedenken over oplossingen.
De collegevoorzitter stelt ludieke acties
-zoals het sinterklaasgedicht dat
Groep-één aanbood om de bestuursbeurzen aan te kaarten- op prijs.
Harde acties moeten volgens hem altijd
worden vermeden, door de dialoog aan
te gaan. “Als er al een drempel is, dan
willen we die zo laag mogelijk maken.”

Clmn

Borrel zonder bier,
want we menen het
De eerste keer dat ik de TU/e betrad,
was ruim tien jaar geleden, op een
donderdag. De natuurkundefaculteit
leek op een grauwe betonnen doos.
De centrale gang -smal en donker en
met buizen langs het plafond- zou
niet misstaan in een jaren tachtig
sciencefictionfilm. Een promovendus
vertelde over zijn onderzoek, het zei
me nog weinig. Zelfs de TU/e-huisstijl
was grauw zeegroen. Aan het eind
van de dag was de faculteitsborrel.
Dat was leuk. Honderd soorten bier,
bijna voor niks, en studenten praten
samen met professoren in een
nonchalante gezelligheid. De dag
kreeg wat kleur.
Een paar jaar later, ongeveer
halverwege mijn studie. Ik werd
bestuurslid bij ESMG Quadrivium.
Geheel in het belang van de
vereniging besloten we om alle
constitutieborrels van de studie
verenigingen te bezoeken. Het bleek
uitermate gezellig, al was het
verenigingsbelang misschien een
beetje verwaterd. Wel waren we
experts geworden op het gebied
van TU/e-borrelruimtes. Met afstand
de beste borrels: het Walhalla van
Elektro, en de Salon van Natuurkunde.
Inmiddels heeft de TU/e haar huisstijl
opgepept met felle kleurtjes. Ook
de post-apocalyptische A-gang gaat
verdwijnen. De faculteiten van
Natuurkunde en Elektrotechniek
krijgen samen een splinternieuw
gebouw. Op tekeningen ziet het
er schitterend uit, maar er is een
grove fout gemaakt: er komt geen
borrelruimte. De twee mooiste borrels
moeten verdwijnen. De bureaucraat
die dat bedacht heeft, snapt niet dat
de borrels voor de TU/e minstens
zo belangrijk zijn als alle marketingcampagnes bij elkaar. Het is de
plek waar gasten trots mee naartoe
genomen worden. Het is een welkome
afwisseling voor medewerkers na
een lange dag debuggen. La raison
d’être van veel studenten.
De studenten en medewerkers
van Natuurkunde en Elektro gaan
protesteren. Iedereen is welkom
om vandaag (donderdag 12 januari)
van 17.00 tot 18.00 uur voor het
kantoor van het College van Bestuur
naar de demonstratieborrel te komen.
Zonder bier, want we menen het.
Bram van Gessel is promovendus
bij Technische Natuurkunde
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Ach en Wee

@GitseBase 10 januari

@lucvandort 2 januari

nieuwe secretaris @TUeindhoven

Yes! Het is eindelijk officieel:

moet vrouw zijn. Komen de

de @TUeindhoven is houder

mannen nu in opstand?

van het #wereldrecord
#planking

@simpele_doos 9 januari
@regio_eindhoven @tuecursor

@Cilph 29 december

misschien bezuinigen op een aantal

Zonder #basisbeurs of zelfs studie-

nieuwjaarsborrels, uitbundig

financiering zou ik nu bij de McDonalds

vuurwerk? Of is dat normaal

werken en een MBO ‘studie’ voor

voor non-profit-org.?

elektricien doen
@PetraAlkema 29 december
Moet ik al gaan trainen voor
het cheerleadersteam van
@TUeindhoven om aan een

@simpele_doos 9 januari

beurs te komen? #basisbeurs

@regio_eindhoven Misschien meer

#amerikaansetaferelen

bezuinigingen bij universiteit in
Eindhoven bit.ly/zrg0PG
#eindhoven
@guuspemen 26 december
TU/e-EE-studente Maaike van
’t Westeinde 3e bij Nationale
@JanVH 9 januari

Wetenschapsquiz. Proficiat

@tuecursor @LucToren Natuurlijk

Maaike!

mogen kritische noten. Maar vond
de toonzetting wat negatief
@LucToren 9 januari
Waarom is er vuurwerk op de TU/e?
Het faillissementje van een

@gkroesen 26 december

faculteitje te vieren?

TU/e Tesla Coil is nu een BN-er! Roy
en Guus: geweldig! En nu op weg naar
GLOW 2016 met 5 coils voor polyfone
muziek (Bach, Respighi)

@wdalinghaus 9 januari
Op weg naar de TU/e omdat ik
thuis te veel #SOG vertoon
@tuecursor 23 december
‘Oranje sneuvelt in poulefase’, stelt
Avans-docent: Maar wat denken bijv.
@BLipsch 7 januari

wiskundigen @TUeindhoven ervan? #dtv

Congratulations to @Lupo_EL!

@relinde 23 december

One year since the first ride!

@tuecursor Na 50x ‘kop’ is de kans op
‘munt’ daarna nog steeds ½. Ik heb
sterke twijfels bij de theorie achter
die voetbalvoorspelling
@PetraAlkema 23 december

Clmn

@alainstarke 2 januari

@relinde @tuecursor Is er nog

Technische Innovatiewetenschappen

geen giraffe, zeeluipaard of mus

is de beste bacheloropleiding van NL!!

opgedoken die alles al heeft

goo.gl/Yaijb. TeMa is niet meer

voorspeld?

zo kut ;) #TUe

Eyes wide shut …
Waarom is het toch zo moeilijk om de representatieve kant van de TU/e op niveau in de lucht te houden? Waarom maken wij
er iedere keer toch weer een rommeltje van? Alles hebben wij in huis: CEC, P&P, en ga zo maar door. Mankracht is er wel,
maar niveau, ho maar. Als emeritus die net zijn afscheidscollege heeft gegeven, maak je de lijdensweg van heel dichtbij mee.
Alles gaat mis: brieven van P&P waarin drie keer intreerede staat vermeld in plaats van afscheidsrede, een logistiek van de
receptie waar je broek van afzakt, verzending van boekjes die niet op tijd wordt afgehandeld en blijft liggen tot het nieuwe
jaar. Klapstuk is nog de tekst in het receptieboek: na 41 jaar bij de TU/e lukt het P&P niet eens om mijn naam fatsoenlijk te
spellen. In het receptieboek besta ik als H.C.M. Beijerinck, hoe kun je dit over het hoofd zien. Zó onzichtbaar ben ik toch echt
niet geweest.
Foutvrij werken, controle van uitgaande tekst, goed gastheerschap, dat zijn essentiële elementen van representatie.
Recycling van tekst met ‘cut and paste’, natuurlijk kan dat, maar kijk wel uit wat je doet, controleer het dan heel zorgvuldig.
Maak liever één brief voor een intreerede en één voor een afscheid als je blind bent voor fouten, dat is toch niet zoveel werk.
Denk aan een tafel bij de uitgang van de Blauwe Zaal waarop
een aardige uitstalling van de gedrukte rede ligt die gasten dan
meteen kunnen meenemen bij het verlaten van de zaal. Denk aan
een goed verzorgde tafel middenin de Senaatszaal waarop het
receptieboek ligt, samen met mooi uitgestalde boekjes. Bij een
drukke receptie kan iedereen dan in alle rust een boodschap
schrijven, ook zonder dat hij de emeritus de hand schudt. Dit is
toch beter dan het neerzetten van de boekjes in een kartonnen
doos onder een l…… tafeltje, als ware het een oud-papierbak.
P&P staat kennelijk voor ‘poor performance’. Goed gastheerschap
heb je in huis of niet. Als je het niet hebt, lig je er bij de horeca
meteen uit. Misschien kan de TU/e wat van de horeca leren.
‘Open your eyes and wake up’. Zo mag het niet langer doorgaan!
Herman Beijerinck | Emeritus-hoogleraar Natuurkunde

UR-podium
Nieuwe ronde, nieuwe kansen
Allereerst vanuit de Eindhovense
Studentenraad (ESR) de beste wensen
voor 2012! 2011 stond voornamelijk
in het teken van OASE en de bezuini
gingen vanuit de overheid en de
consequenties daarvan voor de TU/e.
Dit jaar zal het Bachelor College volop
de aandacht krijgen. Het is tegelijker
tijd het eerste jaar waarin de ESR actief
zal zijn in de universiteitsraad. Bij de
verkiezingen hoorden we van
sommigen al sceptische geluiden.
“Is het niet de PF, maar in een ander
jasje?” Dit was enigszins te verwachten.
Nu is het aan ons om de nieuwe
werkwijze van de partij te laten zien
en duidelijk te maken dat we niet de PF
in een ander jasje zijn. We willen ons
richten op zichtbaarheid en interactie
en je op die manier meer betrokken
maken met de universiteit.

Na alle ‘aanslagen’ op het hoger
onderwijs van vorig jaar, zoals de
problemen bij Inholland en Windes
heim, de affaire-Stapel en nu door het
snijden in het onderwijs aan de TU
Delft, vraagt de ESR zich af hoe de TU/e
ervoor staat en wat er moet gebeuren.
Nu de schijnwerper steeds intenser
op onderwijsinstellingen is gericht,
is kwaliteitszorg van steeds groter
belang. Het is dus zaak dat we dit
waarborgen bij het Bachelor College,
door ieder voorstel kritisch te beoordelen en zelf ook voorstellen aan te
dragen. Naast het Bachelor College
zijn ook dit jaar weer bezuinigingen
aan de orde. Kortom, een hoop werk
aan de winkel. Eén ding staat vast,
we zijn begonnen!
Jeroen Dasbach, fractievoorzitter ESR
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Sander Halin | “ Als het rustig is, trek ik mijn schoenen
aan en ga hardlopen”

In oktober studeerde hij af bij Schei
kundige Technologie, cum laude, met
negens voor zijn afstudeeronderzoek en
bedrijfsstage. Hoogleraar Jaap Schouten
bood hem een promotieplek aan; een
gouden toekomst als procestechnoloog
gloorde voor ir. Sander Halin.
De hardloopfanaat koos echter voor
zijn gevoel en is sinds kort de trotse
eigenaar van Runnersworld Eindhoven.
Helemaal uit het niets kwam Halins
bijzondere carrièremove niet: de uren die
hij achter de toonbank van Runnersworld
doorbracht, hielpen hem financieel door
zijn studie. Als ervaringsdeskundige was
hij daar helemaal op zijn plek, vertelt
hij: “Alle medewerkers bij Runnersworld
lopen zelf ook. We besteden veel aandacht
aan het analyseren van het looppatroon
van de klant.” Deskundig advies is de
meerwaarde van een speciaalzaak, vindt
Halin. “Een zaak volzetten met schoenen
kan iedereen, maar bij ons mag de klant
de schoenen buiten testen.”
Dat Halin de zaak zou overnemen,
was pas na zijn afstuderen in oktober
definitief, maar hij was er al bijna een

jaar mee bezig. “Er was natuurlijk een
goed gesprek nodig bij de bank. Zo’n
overname kost veel geld en dat had ik
niet zelf. Gelukkig was de bank al snel
enthousiast.” Bij die onderhandelingen
heeft hij nog baat gehad bij zijn studie,
zegt hij. “Mocht het helemaal misgaan
en kan ik de lening niet terugbetalen in
de zes à zeven jaar die daarvoor staat,
dan ben ik persoonlijk aansprakelijk
voor de restschuld. Voor de bank is het
dan fijn om te weten dat ik als scheikundig
technoloog een goede kans heb op een
goede baan. Maar als de zaak gewoon
blijft draaien zoals het nu gaat, verwacht
ik geen problemen.”
De ambitieuze Halin kijkt zelfs al verder.
“Ik zou op een gegeven moment graag
meerdere zaken willen.” Die ondernemers
geest zit al langer in hem - hij volgde
tijdens zijn bachelor niet voor niets
ondernemerschapsvakken bij bedrijfs
kunde. “Al heb ik natuurlijk nog niet veel
ervaring. Ik ben wel penningmeester
geweest van studievereniging Japie,
daar komt wel wat boekhouden bij
kijken. Het heeft wel iets zakelijks,
maar het is natuurlijk niet te vergelijken

met het overnemen van een winkel.”
Het was dus in zijn studietijd niet alleen
maar scheikunde wat de klok sloeg voor
Halin. Hij deed een jaar bestuurswerk
voor Japie, zat in de faculteitsraad en
diverse commissies. En daarnaast vond
hij ook nog bijna dagelijks tijd voor zijn
grote passie: hardlopen.
Al op z’n vijfde werd de Eindhovenaar lid
van Eindhoven Atletiek. Dat bleek een
gelukkige keuze; als tiener was Halin
succesvol op de middellange afstanden
(800 en 1500 meter). Hij liep internatio
nale wedstrijden en kwam in zogeheten
stedeninterlands uit voor Eindhoven.
Hij herinnert zich een mooie overwinning,
bij een wedstrijd in Portugal. Na zijn
eindexamen was hij daar een week
op trainingsstage. Na afloop van die
intensieve trainingsweek stond er een
800 meter op het programma van de
Open Zuid-Portugese kampioenschappen.
Niet het ideale moment voor een
topprestatie - daarvoor moet je eigenlijk
uitgerust zijn. Maar de wedstrijd verliep
heel goed en tot zijn eigen verbazing
won Halin zelfs. “Dat was eigenlijk al
na mijn beste periode. Vanaf mijn

achttiende tot vorig jaar ben ik veel
geblesseerd geweest. Daarom richt
ik me nu op langere afstanden,
van tienduizend meter tot de halve
marathon. Korte afstanden zijn veel
intensiever en daardoor heb je meer
kans op blessures.”
Door zijn passie voor het hardlopen
heeft Halin erg getwijfeld of hij geen
sportopleiding zou doen. “Ik heb
gekeken bij de sportacademie voor
een opleiding sport, economie en
communicatie, en ik heb nagedacht over
fysiotherapie. Maar uiteindelijk heb ik
voor Scheikundige Technologie gekozen.
Dat vond ik ook interessant en het was
wel goed voor de afwisseling naast al
dat sporten.” Tijdens zijn studie bleef
Halin -als zijn lichaam het toeliet- wel
vijf of zes keer per week trainen.
Voornamelijk op de hardloopschoenen,
soms op de fiets. “Fietsen doe ik voor de
afwisseling en als training voor het hardlopen; ik ben echt een mooiweerfietser.”
Zelfs nu nog weet hij tijd te vinden om
meerdere keren per week te trainen “als het rustig is in de winkel, trek ik
soms mijn hardloopschoenen aan en

ga ik een uurtje lopen”- en loopt hij nog
elke zondag een wedstrijd.
Sinds de overname steekt Halin vijftig
tot zestig uur in Runnersworld, zegt hij.
“Op maandagochtend, als we nog niet
geopend zijn, begin ik met het
schoonmaken van de winkel. Daar kun
je wel iemand voor inhuren, maar ik doe
het graag zelf.” Het tekent de bedrijfscultuur van de winkel, waar iedereen
gelijk wordt behandeld. “En het bespaart
natuurlijk geld”, zegt de zakenman.
Toch heeft hij de zaak niet overgenomen
om rijk te worden. Het leek hem gewoon
heel leuk. Leuker dan promoveren of in
het bedrijfsleven aan de slag als
scheikundig technoloog. “Profsporter
worden, dat leek me vroeger nóg leuker,
maar dat zat er gewoon niet in. Er zijn
maar heel weinig atleten in Nederland
die daarvan kunnen rondkomen. Maar
je kunt zeggen dat ik ook nu mijn geld
verdien met sport, alleen op een iets
andere manier!”

Interview | Tom Jeltes
Foto | Bart van Overbeeke

14 | IN & UIT

12 januari 2012

Een wolk van volgende lichten
Ze heten ‘De Bende’ en die bestaat uit
vier masterstudenten Industrial Design:
Martijn Kelderman, Jeroen Peeters,
Nadine van Amersvoort en Teun Vinken.
Bij Glow werkten ze voor het eerst
samen en dat beviel zo goed dat ze
besloten samen verder te gaan. Bij de
opening van de nieuwe Krabbedans,
op vrijdag 20 januari, wordt hun interactieve lichtinstallatie gepresenteerd.
Bij Glow werkten ze, met 22 andere
studenten, aan de interactieve
installatie ‘BrainPulse’ in het Hoofd
gebouw. Kelderman: “Toen bleek dat
het de passie van ons alle vier was om
interactieve projecten te maken, waar
bezoekers écht aan kunnen deelnemen.
En de ontwikkelingen zijn snel gegaan,
volgende week schrijven we ons als
bedrijf in bij de Kamer van Koophandel.”
Kelderman doelt op drie opdrachten.
Na de Krabbedans volgt er een opdracht
in Siena over de mensenrechten en een
opdracht voor de stichting ‘Werkplaats
van de Stilte’ in de Studentenkapel.
Peeters: “Tijdens Glow had het
Eindhovens Dagblad ons gevolgd.
Marloes Geutjes van de Krabbedans
las die artikelen en heeft ons zo’n
twee maanden geleden benaderd.

We hebben er een paar dagen door
gebracht om de sfeer te ervaren en
om de Krabbedans, die in de Witte
Dame zit, te leren kennen.”
De installatie verwijst naar het
voormalige fabrieksgebouw: toen
Philips daar nog zat, werden er
gloeilampen gemaakt en er tegenover
ligt het fabriekje waar de broers hun
bedrijf begonnen.
Kelderman: “De Krabbedans wilde eerst
een soort lichtreclame, vergelijkbaar
met een etalage van Kinky Kappers
verderop. Wij stelden voor om aan de
straatkant een wolk van zestig grote
gloeilampen voor het raam te maken,
die reageert als er mensen langslopen.
Lichtontwerper Har Hollands, die we
nog kenden van Glow, adviseerde om de
ruimte erachter ook te benutten en nu
verspreidt de wolk zich verder de ruimte in;
als een routeplanner die de blik van de
voorbijganger naar de kunstwerken lokt.”
De Krabbedans is verhuisd en heeft nu
een expositieruimte voor aanstormende
én gerenommeerde kunstenaars en
designers. De kunstuitleen is onder
gebracht bij de centrale bibliotheek,
waar intensief mee wordt samengewerkt. (GV)

‘De bende’, van links naar rechts: Martijn Kelderman, Nadine van Amersvoort, Jeroen Peetersen,
Teun Vinken.

De nieuwe Krabbedans, de expositie
‘Brabants Talent’ en het lichtkunstwerk
worden op vrijdag 20 januari om
19.00 uur geopend door wethouder
Mary-Ann Schreurs; Clausplein 2.
Zie ook www.krabbedans.nl

Chiel’s
culturele
keuzes

Gevecht tussen ratio en driften
In de beschrijving staat: “het verhaal
lijkt erg op het sprookje ‘Assepoester’,
maar heeft er tegelijkertijd absoluut
niets mee te maken.” Niet erg duidelijk
dus. ‘God verveelt zich..!’ is een erg
zwartgallig toneelstuk, stelt Chiel
van Oosterom (23), promovendus bij
Technische Bedrijfskunde. Hij kan niet
te veel uitweiden over de inhoud van
het stuk: “Ik moet uitkijken, anders
verklap ik dadelijk te veel.”

De afgelopen anderhalf jaar heeft Chiel
alle uitvoeringen van Doppio gezien.
“Daardoor leer ik ook veel over
toneelspelen.” Toen hij zich inschreef
bij Doppio, kreeg Chiel eerst een half
jaar lang een basiscursus. “Algemene
toneelvaardigheden heette dat, iedere
nieuweling wordt aangeraden om die
cursus te doen.” Daarna kon hij zich
inschrijven voor een voorstelling.
“Regisseurs vertellen tijdens de

maar uiteindelijk was er geen verhaallijn
meer in te herkennen.
Na afloop kwamen er mensen naar ons
toe om te vragen waar het nou eigenlijk
over ging.” Hij vindt het niet erg dat er
discussie ontstaat over het toneelstuk.
“Dat maakt het vaak juist leuker of
interessanter. Bij ‘Blind Date’ werd
ontzettend veel gelachen. Hopelijk is dat
bij ‘God verveelt zich..!’ ook het geval.”
(EdG)

God verveelt zich..!
Wat is het?
Toneelstuk uitgevoerd door
leden van Eindhovense
Studententoneelvereniging
Doppio.
Wanneer?
20, 21 en 22 januari om 20.30 uur.
Waar?
In Theater Carte Blanche,
Eindhoven (www.carteblanche.nu)

‘Waar houdt de mens op en verschijnt
het dier?’ Dat is één van de vragen
waarmee het toneelstuk zich bezighoudt.
Het is een soort gevecht tussen de ratio
en de driften van de mens.
“In het stuk komen de dierlijke driften
van de karakters naar boven, zij hebben
weinig mededogen meer met elkaar.
Het is een bij vlagen absurd toneelstuk,
maar bovenal erg vermakelijk”, vertelt
Van Oosterom. Volgens hem zit er een
duidelijke verhaallijn in en is het stuk
niet zwaar om naar te kijken.
Van Oosterom verhuisde van Rotterdam
naar Eindhoven om te promoveren.
Hij wilde het verenigingsleven in om
mensen te leren kennen en sloot zich
aan bij de Eindhovense Studenten
toneelvereniging Doppio. “Toneelspelen
leek me heel gaaf, ook al had ik me er
nooit eerder mee bezig gehouden.
Ik had voorheen nooit iets met cultuur.”
Nu, anderhalf jaar later, wordt de tweede
productie waaraan hij heeft meegewerkt
ten uitvoer gebracht. ‘God verveelt
zich..!’ wordt geregisseerd door Gegam
Soghomonyan. De van oorsprong
Armeense regisseur is in 2010
afgestudeerd aan de Academie voor
Drama. “Hij is nog jong, dat zorgt
voor een frisse wind in de wekelijkse
repetities”, vertelt Chiel.

inschrijfavond wat ze van plan zijn,
welke stukken ze willen uitvoeren.
De spelers kunnen dan hun voorkeur
aangeven. Het kan zo zijn dat het niet
helemaal uitkomt, maar dan wordt er
wat gehusseld.”
Vorig jaar speelde hij in ‘Blind Date’,
een heel ander soort toneelstuk.
“De regisseur begon met drie monologen.
Hij zei: ‘laten we hier iets van gaan
maken!’. Het werd een grappig stuk,

Wat kost het?
4 euro voor studenten en leden
van Doppio, 8 euro voor anderen.
Kaarten kunnen gereserveerd
worden via www.doppio.nl.

Chiel van Oosterom. Foto | Bart van Overbeeke
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Caroline Hummels |
“Ik wil een ander soort maatschappij maken”

Voor Caroline Hummels was 2011 een jaar
van uitersten. Bij de faculteit Industrial
Design werd ze in september benoemd
tot hoogleraar, maar in oktober overleed
haar directe collega Kees Overbeeke.
Hij was degene die haar in 2006 vanuit
Delft naar Eindhoven haalde om bij de
nog jonge faculteit te komen werken.
“Zijn plotse overlijden was een enorme
klap, voor de faculteit en voor mij
persoonlijk, want Kees was na twintig
jaar veel meer dan een collega en
mentor, hij was echt mijn maatje.”
Caroline Hummels vindt de maatschappij
zoals we die dagelijks om ons heen zien,
niet altijd fantastisch. Vaak zelfs
uitgesproken lelijk. Gezeten in een
koffie- en vergaderhoek van de faculteit
Industrial Design op de tweede etage
van het Hoofdgebouw wijst ze op een
fantasieloos vormgegeven magnetron
van een onbestemd merk. Van zulke
ontwerpen wordt ze niet vrolijk en ze
ziet er te veel om zich heen. “Bij ID
richt ik me op de vraag hoe je open en
sociale systemen kunt ontwerpen met
gebruikmaking van de esthetiek van

de interactie. Ik wil mensen nieuwe
mogelijkheden aanreiken om hun leven
anders in te richten. Het strategisch
aandachtsgebied ‘Health’, waar ik vorig
jaar themaleider ben geworden van
‘Smart Environment’, past daar heel
goed bij. Mensen zouden gezond
moeten leven, maar ze moeten dat niet
doen omdat ik dat wil, maar omdat ze de
mogelijkheden krijgen en verleid worden
om dat te doen. In bredere zin zou je
kunnen zeggen dat ik kijk naar hoe je
de rechten van de mens kunt vertalen
in een ontwerp, zodat mensen zich
humaner en socialer gaan gedragen.”
Een mooi voorbeeld om dit te illustreren,
is een project waar ze op dit moment zelf
aan werkt: een menselijkere agenda.
Op haar laptop opent ze haar eigen
agenda in Outlook, die al direct laat
zien dat de interviewer blij mag zijn dat
hij er ook nog in paste. “Mijn agenda zit
propvol, soms staan er drie afspraken
over elkaar heen gepland, er zit
nauwelijks lucht in. De open vlakken
die er nog in staan, nodigen alleen maar
uit om ook zo snel mogelijk ingevuld te
worden. Ik word geleefd en gedomineerd

door deze agenda. Het leidt ertoe dat ik
’s avonds en ’s nachts vaak nog dingen
doe waar ik vanwege die overvolle
agenda niet aan toe gekomen ben.
Voor reflectie is nauwelijks ruimte.
Hier stuurt de techniek me om op een
bepaalde manier te leven. Deze agenda
is een abstract ding geworden, er zit
geen lijfelijkheid meer in. Ik ben een
soort machine geworden met witte
gaten erin. We zijn bezig een agenda
te ontwerpen waarbij een ander zich
direct realiseert hoe waardevol jouw tijd
is en men ervaart hoe tijd aan de eigen
omgeving gekoppeld is. Die agenda
zou bijvoorbeeld flexibeler moeten zijn,
zodat iets dat heel interessant voor je
is mag uitlopen. Of hij moet meer
rekening houden wie en wat jij
belangrijk vindt en met de agenda’s van
anderen en wie en wat die belangrijk
vinden. Agenda’s zouden van elkaar
kunnen leren.”
Niet alles is overigens slecht, zo bekent
Hummels direct. “Er zijn veel dingen
ontwikkeld waardoor we langer blijven
leven, of waardoor we beter contact
met elkaar kunnen onderhouden.

Toen ik onlangs voor het werk in Taiwan
was, was ik ook blij dat ik via Skype
kon praten met het thuisfront. Ook in
bepaalde computerspelletjes zie je
weer lijfelijkheid terugkomen, zoals in
Kinect.”
Na haar komst in 2006 vanuit de TU Delft,
waar ze afstudeerde en promoveerde,
werd ze anderhalf jaar later opleidingsdirecteur bij ID. Haar opdracht was
om een goede koppeling tot stand
te brengen tussen het onderwijs en
onderzoek van de faculteit. “Daar ben
ik voortvarend mee aan de slag gegaan.
Ik heb thema’s ingevoerd, die inhoude
lijk worden gestuurd en ingevuld vanuit
het onderzoek en vanuit de praktijk,
en waarbij onderzoek, onderwijs en
praktijk verweven zijn. Dat werkt goed.”
Trots is ze op de ingenieurs die de
faculteit aflevert. “De reacties uit het
bedrijfsleven zijn zeer positief. Onlangs
sprak ik nog iemand van Nedap die me
vertelde dat onze afgestudeerden al
direct zoveel volwassenheid uitstralen.
Ze krijgen binnen een bedrijf al
meteen veel verantwoordelijkheden
en vertrouwen. Je ziet ook binnen de

TU/e dat er meer waardering komt voor
ons onderwijsmodel, al zijn er ook die
bekennen dat het voor hen nu nog een
brug te ver is.”
Het overlijden van hoogleraar Kees
Overbeeke sloeg vorig jaar in als een
meteoriet bij Industrial Design en bij
Hummels persoonlijk. “Kees en ik
kenden elkaar al meer dan twintig jaar,
dus hij was echt een maatje van me
geworden. Ook voor de faculteit is het
een groot verlies, want hij was echt een
pijler van ID en een ware inspiratiebron
en aanjager van projecten. Hij had net
het besluit genomen om het wat rustiger
aan te gaan doen en zijn tijd wat te
verdelen tussen Eindhoven en Italië.
Hij had daar aan de universiteit van
Siena een aantal projecten lopen.
Hij zou zich hier aan de TU/e gaan
concentreren op de inhoud en ik meer
op het management van de groep.
Het Italiaanse leven beviel hem goed.
Jammer dat hij daar niet meer van
heeft mogen genieten.”
Interview | Han Konings
Foto | Bart van Overbeeke
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DPO / TEACH: teaching support for TU/e
staff | ‘Supervising master students’
(TRD52)
The training is aimed to improve and
systemize the way in which supervisors
guide their students during their
graduation projects. The course consists
of short introductions, exercises and
discussions. Participants will have
an active role during the training.
For participants places please look
in OASE.
More information can be obtained
from Esther Vinken
(phone 3117; email e.vinken@tue.nl).

Bureau Promoties en Plechtigheden |
Intreerede Carlijn Bouten
Op vrijdag 13 januari houdt prof.dr.
Carlijn Bouten haar intreerede aan
TU/e-faculteit Biomedische Technologie
met de titel ‘At the heart of regeneration’.
De plechtigheid begint om 16.00 uur
in de Blauwe Zaal van het Auditorium.

Workshop ‘Course Design’ (TRD04)
Engineers are familiar with the stepwise
and iterative process of designing.
Designers work in a systematic way
within inevitable boundary conditions
toward the envisaged end result.
Creativity and divergent thinking are
essential. In this workshop you will
learn to use this approach in education.
The course will take place on 15 and
29 February 2012
More information can be obtained from
Harry van de Wouw (phone 3126;
email h.m.w.j.v.d.wouw@tue.nl ).
More information and registration
at OASE: Education.tue.nl
[select Education or training of
employees at tab Activities]
Participation by teaching staff
of the TU/e is free of charge.
PROOF courses in February are not
fully booked, please look at OASE for
more information.
PROOF training: Training Writing
Articles and Abstracts (TR107)
For the training starting on 31 January
there are 3 participants places available
and for the training starting on 9 February
there are 5 participants places available.
Please check OASE for more information
or contact DPO Training Support (phone
2520; email courses.dpo@tue.nl

12 januari 2012

IEEE Student Branch Eindhoven. Martin
is Fellow van de IEEE en van de Optical
Society of America.
Ter gelegenheid van zijn afscheid biedt
de faculteit hem een receptie aan in de
University Club, HG 1.18, op woensdag
25 januari 2012 vanaf 16:00 uur. U bent
van harte uitgenodigd om samen met
Martin en zijn familie, met collega’s en
oud-collega’s, en met vrienden en
bekenden zijn afscheid te vieren.

Promoties
Maandag 16 januari 16:00 uur CZ4
Promotie M.B. Yagci MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. G. de With
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Self-Stratifying
Antimicrobial Coatings”
Dinsdag 17 januari 16:00 uur CZ4
Promotie A. Al Mahmud MSc PDEng (ID)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.-B.O.S.
Martens Voorzitter: prof.dr.ir. J.H. Eggen
Titel proefschrift: “Iterative Design to
Improve Aphasic Communication”

STUDENT

Maandag 23 januari 16.00 uur CZ4
Promotie ir. T. Meijer (TN) Promotor(en):
prof.dr. K.A.H. van Leeuwen Voorzitter:
prof.dr.ir. K. Kopinga Titel proefschrift:
“Atom lithography: Creating patterned
magnetic layers”

Woensdag 18 januari 16:00 uur CZ4
Promotie ir. M.T.M. Lambooij (IE & IS)
Promotor(en): prof.dr. I.E.J. Heynderickx
en prof.dr. D.G. Bouwhuis Voorzitter:
prof.dr. A.G.L. Romme Titel proefschrift:
“Visual Comfort of 3-D TV Models and
Measurements”

Maandag 23 januari 16.00 uur CZ5
Promotie A. Curseu MSc (IE & IS)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.C. Fransoo en
prof.dr. N.K. Erkip Voorzitter: prof.dr.
A.G.L. Romme Titel proefschrift: “Retail
Inventory Management with Lost-Sales”

Donderdag 19 januari 16:00 uur CZ4
Promotie ir. E.T.R. Rossen (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. R.A.J. Janssen
Voorzitter: prof.dr.ir. K. Kopinga Titel
proefschrift: “A new theoretical model
for inelastic tunneling in realistic
systems Comparing STM simulations
with experiments”

Dinsdag 24 januari 16.00 uur CZ4
Promotie ir. P.W. van Grootel (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. E.J.M. Hensen
en prof.dr. R.A. van Santen Voorzitter:
prof.dr.ir. J.C. Schouten Titel proefschrift:
“A Theoretical Study on the Structure
Dependence of the Steam Methane
Reforming Reaction by Rhodium”

Donderdag 19 januari 16:00 uur CZ5
Promotie ir. S.F.G.M. van Nispen (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten Titel
proefschrift: “Reversible binding of
multivalent ions to thermo-responsive
micellar systems”

Woensdag 25 januari 16:00 uur CZ4
Promotie Ç. Güven Özçelebi MSc (W&I)
Promotor(en): prof.dr. A.E. Brouwer
Voorzitter: prof.dr. A.M. Cohen Titel
proefschrift: “Buildings and Kneser
Graphs”

Woensdag 25 januari 16:00 uur CZ5
Promotie X. Zhang MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. R.A. van Santen
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten Titel
proefschrift: “Kinetic Monte Carlo
Modelling of The Initial Stages of Zeolite
Synthesis”
Donderdag 26 januari 16:00 uur CZ4
Promotie ir. M.G.H.M. Baltussen (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.M.J. den
Toonder Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de
Goey Titel proefschrift: “Transport and
Mixing by Artificial Cilia”
Electrical Engineering |
Afscheid Martin Bastiaans
Martin Bastiaans verlaat deze maand de
TU/e vanwege het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. Martin is
ruim 42 jaar bij de faculteit Electrical
Engineering werkzaam geweest,
uiteindelijk als universitair hoofddocent
Signaalrepresentaties. Hij heeft binnen
de faculteit verschillende functies
bekleed; zo was hij onder meer bijna
acht jaar bestuurslid onderzoek, ruim
tien jaar lid van de Vaste Commissie voor
de Wetenschapsbeoefening, tien jaar
coördinator internationale onderwijs
activiteiten, zes jaar lid van de examen
commissie en elf jaar Counselor van de

Henkel | De vijfde Henkel Innovation
Challenge
De vijfde editie van de Henkel Innovation
Challenge is weer van start gegaan. Deze
wedstrijd daagt studenten afkomstig uit
alle academische disciplines uit om een
nieuw product of - technologie uit te
vinden, aangepast aan de behoeften van
consumenten in de jaren 2030. Extra
aandacht wordt dit jaar gegeven aan de
dimensie duurzame ontwikkeling. De
internationale finale in april 2012 in
Polen zal bepalen wie een vliegtuigticket
winnen voor een reis rond de wereld.
Henkel zal universiteiten en hogescholen bezoeken in Nederland om de
Henkel Innovation Challenge presenteren. Bezoek voor meer informatie:
www.henkelchallenge.com.

VACATURES
De TU/e is voortdurend op zoek naar
nieuwe collega’s. De actuele vacatures
vindt je op www.werkenbijdetue.nl.
Interne kandidaten hebben bij de TU/e
bij gelijke geschiktheid voorrang op
externe kandidaten. Wil jij op de hoogte
blijven van voor jou interessante
vacatures binnen de TU/e? Dan kun je op
www.werkenbijdetue.nl abonneren op
onze vacaturemail. Je krijgt regelmatig
de vacatures die aan jouw zoekcriteria
voldoen in je mailbox.

Advertenties

Werkdruk in de Wetenschap

In memoriam

Symposion 25 januari, 15.30 uur,
Nieuwekade 1-5 (NIP), Utrecht
Vol ongeloof en bedroefd geven wij kennis van het overlijden van

Youri Bicker
VAKBOND VOOR DE WETENSCHAP

WWW.VAWO.NL

masterstudent Biomedical Engineering
Faculteit Biomedische Technologie
Technische Universiteit Eindhoven
Youri was een enthousiaste student die vrijwel klaar was met zijn studie.
Na zich in zijn eerste jaren fanatiek op zijn topsport onderwaterhockey gericht
te hebben, was hij nu extra gemotiveerd om af te studeren. Hij hield van
Brabantse gezelligheid, was rustig, vriendelijk met altijd een glimlach op
zijn gezicht, wilde van het leven een feest maken
en stond altijd klaar voor zijn vrienden en
medestudenten. Youri had vele toekomstdromen,
die hij ten gevolge van een noodlottig ongeval
helaas niet mag realiseren.
Onze gedachten zijn bij zijn ouders, familie en
vrienden. Wij wensen hen veel sterkte toe bij
het verwerken van dit verlies.
namens het bestuur van de faculteit
Biomedische Technologie
prof.dr. P.A.J. Hilbers, decaan
mr. J.M.R. Debeij, directeur bedrijfsvoering
en Studievereniging BMT Protagoras
http://youri-bicker.nl/
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Heart for regenerative medicine
Completely curing patients who now have to undergo
lifelong treatment, that’s the promise of regenerative medicine,
and prof.dr. Carlijn Bouten’s (1967) dream. In an attempt to realize
that dream, not only does she work long hours at the lab, she also
stays in touch with doctors and patients all the time. On Friday,
January 13, Bouten will deliver her inaugural speech.

In regenerative medicine, damaged
tissue or organs are repaired with the
help of living tissue and cells. This may
be done by injecting stem cells, or
implanting tissue that was cultured
in the lab, such as cardiac valves.
“Regenerative medicine goes beyond
supporting the body by means of
medication in an attempt to fight an
illness,” says Carlijn Bouten. “It’s a
one-time intervention after which you
let the body do the rest. This approach

can be especially beneficial to people
who suffer from chronic or congenital
conditions and are currently looking
at lifelong treatment.”
The use of bodily cells and tissue knows
numerous advantages. Take patients
with a cardiac valve defect, for example.
Today, when people receive an artificial
cardiac valve, they often need to take
blood thinners or medication to prevent
rejection. Using a bodily heart valve
that’s been cultured in the lab, these

problems are non-existent. And what’s
more, a bodily valve grows as the heart
does, whereas today, children receiving
a new cardiac valve have to prepare
themselves for numerous surgeries.
All in all, a patient would be much better
off with a cultured valve. Although such
magical valves don’t exist yet, they will
in the near future. At Bouten’s home
base, the Soft Tissue Biomechanics
and Tissue Engineering research group,
people have been working on growing
bodily heart valves. The group has
already earned substantial grants and is
approaching the actual implementation
of cultured valves in patients, mostly with
the help of successful spinoff QTIS/e.
Right now, Bouten and her fellow
researchers are already working on their
next step: growing tissue inside the
body by implanting a biodegradable
material that temporarily takes over

the function of extracellular matrix,
the framework the cells ‘live in’. In living
tissue, said matrix consists mostly of
collagen and elastin, proteins regulating
the tissue’s sturdiness and elasticity.
Cells surrounding the implant are
supposed to nest in that artificial
framework, being attracted by special
attractants. Once in the implant, the
cells will colonize the uncultivated area
and gradually create an extracellular
matrix from proteins while the plastic
matrix slowly dissolves.
According to Bouten, one of the major
advantages of this in situ method is
that it doesn’t involve any complex
regulations and ethical issues that
surround the growing of bodily tissue
in the lab. “For example, you might
wonder whom a cultured heart valve
belongs to. Is it the patient’s, because
they donated their cells? Or does it
belong to the doctor or the people
who’ve cultivated the cells? With in situ,
you don’t implant living tissue; it’s a
dead implant. Regulations for doing
that have already been outlined quite a
while ago. It’s also much cheaper than
growing cells in a laboratory, a process
that also requires extreme cautiousness
at that, to prevent infections.”

The cells colonize
the uncultivated
area
The in situ technique is still in its
infancy, Bouten stresses. “We still have
a lot to learn about how tissue grows on
an implant, and how exactly the plastic
dissolves. It’s the reason we mimic
the procedure outside the body first.
And we’re also working on imaging
techniques to be able to track the
process inside the body as well.
You obviously can’t just operate on
people to check the process’ progress,
and we don’t want to sacrifice any
animals if we don’t have to.”
Another line of research Bouten is
particularly excited about, concerns
the regeneration of cardiac tissue.
“If someone suffers a heart attack,
that’s because part of the heart is no
longer supplied with oxygen due to a
clogged blood vessel. Without oxygen,
cells die. The problem is that cardiac
tissue barely regenerates. Instead, scar
tissue appears. Scars on the skin tend to
disappear after a while, but after a heart
attack scars remain on the heart forever.
Eventually, this leads to flabby cardiac
tissue, decreasing the heart’s capacity.
In the lab, we create mini tissue that can
take over the heart function – contraction
for pumping blood – locally.”
Growing larger slabs of tissue is a lot
harder than creating cultured mini tissue,
since it’s not just a matter of giving it
more time to grow, says Bouten. “We’re
now able to grow tissue the size of a
two-euro coin, but only if they’re less
than a millimeter thick.” Thicker tissue
causes the inner cells to choke: there’s

Carlijn Bouten. Photo | Bart van Overbeeke

not enough oxygen, unless it’s supplied
by a blood vessel, and that means you’ll
have to grow those as well. “Unfortuna
tely, it’s still very hard to have blood
vessels grow along with the tissue and
subsequently attach them to the existing
circulatory system. My colleague Daisy
van der Schaft is mostly working on that
right now.”
All in all, growing large chunks of tissue
is an expensive process, meant for
experts only. It’s one of the reasons
Bouten’s in favor of implanting
‘intermediate products’ that continue to
grow inside the body and are eventually
adopted by it. “In the future, I think
fully-grown tissue will be especially useful
as test systems for new medication.”
Growing larger tissue with blood vessels
may become commercially viable if
cultivated meat is grown on a large scale
for consumption. Bouten once worked
for the Eindhoven Cultivated Meat
research, which is currently led by the
previously mentioned Van der Schaft.
Bouten is very much aware of the fact
that the social impact of her research
will depend on the acceptance of
doctors, and patients’ susceptibility.
For that reason, she wouldn’t dream of
locking herself in the lab. She’s spent
much time at Utrecht UMC, Utrecht
University’s hospital. “I’ve worked at
cardiothoracic surgery (heart and lung
department, ed.) to get to know the
field. I’ve spent a lot of time in operating
rooms to see what happens in there.”
In the operating room, the first female
professor of Biomedical Engineering
realized she would have to adapt her
product already in the earliest of stages
to reach her goal: placing it inside the
patient. “For example, we started
working with human products rather
than animal ones. For cells to grow,
nutrients are needed, which normally
come from animal blood serum.

“I’ve spent a lot of
time in operating
rooms to see what
happens in there.”
We switched to human serum.” She has
another example of a seemingly simple
yet essential practical insight she picked
up from the operating room:
“An artificial heart valve comes with a
ridge for ease of attachment, so we’ll
have to make sure to grow that, too.”
You have to really work closely with
everyone who’ll stumble upon your
product at some point, including
insurers, is Bouten’s conclusion.
“You have to work together on this,
because you’ll never make it on your
own.” (TJ)

Bouten will deliver her inaugural
speech on Friday January 13,
16.00 in the Blauwe Zaal.
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Vox Academici
Prof.dr. Paul Koenraad, professor of Photonics and Semiconductor Nanophysics

Will the latest nanowires speed up
computers?
Over the past years, More’s Law has
been heavily debated. The idea that the
number of transistors that can be placed
on a computer chip doubles every two
years due to technological advances, is
now openly questioned. Miniaturizing
the system is limited by physical
restrictions related to the material
transitions (interfaces) and quantum
effects in the device. Yet last week,
an Australian research group published
her latest atomic nanowires in Science.
It turns out that on these naowires there
are no apparent quantum and interface
effects, so the signal is transmitted
perfectly. What’s so special about these
wires, and are they really that promising
for chip technology?
“It’s true we want everything to be as
tiny as possible”, says Paul Koenraad,
professor of Photonics and Semiconductor Nanophysics at the Department of
Applied Physics. “And by now, we’ve
reached a level of research at which a

single consciously-applied impurity
atom, also called doting atom, can make
a major difference. Impurity sounds
negative, but it can be compared to
adding salt and pepper to your soup.
They’re the seasoning. Impurity atoms
we add to silicon for example, such as
phosphorus atoms, make for better
conduction. The ultimate dream is to
create a transistor with a single
phosphorus atom - it doesn’t get smaller
than that. Of course, a transistor like
that will also need tiny wiring, and that’s
exactly what the Australian researchers
have successfully developed.”
“We’re talking wires measuring one
by four atoms in diameter, they’re
unbelievably small. It’s quite impressive
for people to be able to make them, but
what’s truly wonderful about this
particular study, is that these nanowires
still behave according to Ohm’s law.
For those who’ve forgotten about Ohm:
the current through a conductor between

two points is directly proportional to the
potential difference across the two points.
It was expected that on an atomic level,
quantum effects originating from
moving electrons would influence the
current intensity. It didn’t happen, which
is exceptionally good news: surprisingly,
the nanowire works just as well as a
standard brass wire.”
“In our group, we make a different kind
of nanowire - slightly thicker at 20nm and have proven that when doting atoms
are too close to the interface, conduction
isn’t as good. The Australians have a
great technique to prevent just that, and
can even apply doting atoms at locations
that have been previously determined.
In short, they cover a layer of silicon
with hydrogen atoms, remove them from
a certain spot using a scanning-tunneling
microscope and coat the new pathway
with phosphoric atoms. It’s deliberate
local ‘pollution’ that perfectly fits the
new field of solotronics, as I recently

Prof.dr. Paul Koenraad. Photo | Bart van Overbeeke

postulated in an review article in Nature
Materials. After all, to create nanotransistors, we’ll have to work with a very
specific box of tricks.”
“It’s taken some ten years to create
these nanowire circuits and there’s still
room for improvement. And what’s
great: a PhD candidate from our group
will be leaving for Australia to work as

a postdoc with the group there. In the
short run, I don’t see any widespread
uses. Rather, these nanowires may be
used in future quantum computers
that can calculate extremely complex
problems. And we probably won’t be
needing many of those. For faster home
computers we still have to rely on ASML
for now.” (NT)

TU/e starts off 2012 with major fireworks
TU/e New Year’s reception at
the Hoofdgebouw on Monday,
January 9, saw approximately

450 guests. Together they
consumed 3,123 drinks,
1,750 of which were
beers, and enjoyed

1,500

snacks.
During his speech, chairman of
the Board Arno Peels showed
a PowerPoint presentation
counting

126 slides

(mostly pictures) to support
his retrospective of the past
luster year.
After the speech,

100

kilograms of fireworks

including 244 ‘mines’ and
48 ‘flowerbeds’ were set off
to celebrate the highest point
of the Meta Forum building.
The show, which was entirely
computerized and lasted

5,13 minutes, cost TU/e
5,000 euro.
Photo | Bart van Overbeeke
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Every now and then, I return from an
interview genuinely excited as it
dawns on me I was just treated to a
private lecture by an absolute expert
in a fascinating field. And it’s a privilege
I’m paid for at that! I experienced one
of those very moments just before
Christmas. A day after this Cursor is
published, prof.dr. Carlijn Bouten will
be delivering her inaugural speech, of
which she’s already given me a taste.
Inspired by the picture she painted
of her research, I started on the job
I’m really paid for, and the result can
be found on page 4. Hopefully, I’ve
managed to convey at least some
of that private lecture’s magic.

Was TU/e celebrating a department’s
bankruptcy? Surely, in a time of forced
cutbacks, a more sober reception was
in order? Surely, the money that was
now literally going up in smoke could
have been used for board grants? The
fireworks spectacle in light of the MetaForum’s highest point during TU/es New
Year’s reception made for some ‘oohs’
and ‘aahs’, but there was definitely an
occasional ‘what?’ as well. According to
university secretary Harry Roumen, it’s
unnecessary to deny oneself everything
in times of thrift. Well, at least not a
5,000-euro fireworks show - an absolute
giveaway according to events manager
Annelies Verschuren. TU/e had managed
to cut a really good deal, show-wise.
Nobody bothered to comment on the
event’s much more substantial check
for drinks, by the way.
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Rewwwind Clmn
www.tue.nl/cursor
Our Rewwwind feature provides you with snippets of last week’s
news. What happened online after the previous Cursor magazine
was published?

Afterwards, the old and the New Year
as well as the highest point of the
Meta Forum were celebrated with
major fireworks. Inappropriate,
as some pointed out on Twitter.
“Everyone’s saying there’s no money,
but apparently firing money ‘into thin
air’ is fine”, said ID student Dennis
de Klein.

Police find remains of missing student
December 22, 2011 - On Thursday
afternoon, December 22, police found
the remains of 26-year-old Youri Bicker
from Breda, in the water of Breda’s
Markkade. The master student of

Biomedical Engineering had been
missing since December 19, after
having attended a party in Breda’s
city center. The police assumes a fatal
accident. Relatives have been informed.

Government money to cash Brabant knowledge
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Major fireworks in ‘trying times’
January 10, 2012 - The serious
-financial- challenges for the year to
come were only shortly touched upon.
In his New Year’s speech in the
Hoofdgebouw last Monday afternoon,
January 9, TU/e’s chairman of the
Executive Board dr.ir. Arno Peels
focused especially on the university’s
successful anniversary year.

Photography
Rien Meulman
Bart van Overbeeke

Cover
iStockphoto

Translation
Annemarie van Limpt

Layout
Natasha Franc

Affiliated with
Hoger Onderwijs Persbureau

Editorial board
prof.dr. C.J.H. Midden (voorzitter)
prof.dr. J.W. Niemantsverdriet
mw. A.C. Stevens- van Gennip
T.H.J. Reijnaerts (studentlid)
A. Roestenburg
Anneliese Vermeulen-Adolfs (secretaris)

Address editorial office
TU/e, Laplace 0.35
postbus 513, 5600 MB Eindhoven
tel. 040 - 2474020,
e-mail: cursor@tue.nl

Cursor online
www.tue.nl/cursor

Print
Janssen/Pers, Gennep

Advertisement
Bureau Van Vliet BV
tel. 023 - 5714745

Flashback
Record 2011 versus 1986
Being mentioned in the Guiness Book
of Records is cool. In 1986, 45 students
of all three Universities of Technology
(supervised by our own dr.ir. Kees van
Overveld) broke a record by toppling
1,250,000 domino tiles in the Stassen
hall in Lisse. It’s hard to imagine today,
but back then, all cracks and holes in
the hall’s structure were sealed tight
so any possible vermin could be easily
killed with poison gas. Another noteworthy fact: these students spent over
a month building flower fields, bridges
and harbors out of domino tiles.
A slightly more environmentally-friendly
and less time-consuming record was
set by Eindhoven students on August
26, 2011. On that day, 1,274 students
planked on the seats of the Philips
soccer stadium. On January 4,
the certificate granting a mention
in the record book certificate finally
reached STU, by the way. (NS)
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December 22, 2011 - TU/e will be
receiving five million euro from the
departments of Economic Affairs,
Agriculture and Innovation (EL&I), and
Education, Culture and Science (OCW).
The money is meant for tailoring
education and research to applica-

tions that are socially and commercially interesting. TU/e will be carrying
embark on the project along with
Fontys University of Applied Sciences,
the Noord-Brabant Development
Agency (BOM), and companies within
Brainport Development NV.

Clmn House-hunting and stereotypes
Last autumn I started my internship at a company
in Bergen op Zoom. Since it’s far from Eindhoven
I decided to move closer. Surprisingly, my househunting turned into overcoming stereotypes.
The first one: “Students organize parties and
bother neighbors”. Since Bergen op Zoom is
not a student city, there’s no student housing.
Finding private accommodation is also proble
matic because most house owners suffer from the
prejudice mentioned above and prefer working
people. Thus, I decided to search for a room in
Roosendaal but there I faced another stereotype:
“Female tenants are cleaner than male ones”.
I was rejected several times because I am a guy
and landlords were afraid that I would mess up their property. Since I can’t
become a girl I decided to move to Breda where I was invited to several ‘kijkavonds’.
There, I was rejected because Dutch tenants preferDutch candidates. It’s not so
much a stereotype but rather a cultural comfort phenomenon. It’s easier to live
with someone speaking the same language who can be your drinking buddy.
So I decided to return to Eindhoven and use the services of the housing agency.
However, applying for several agencies (except StudentEindhoven and Vestide)
I faced another stereotype: “Students are not financially reliable”. Many agencies
rejected me or asked me to provide a working person who’d vouch for me.
Since I didn’t have one, and being tired, I almost gave up.
Fortunately, I soon found a room with another agency, but still this story shows
that even in the Netherlands there are stereotypes, even though this country is
famous for its open-mindness. Nevertheless, this experience taught me that giving
up is not a solution and every stereotype can be overcome by applying a certain
level of persistence and patience.
Sultan Imangaliyev, from Kazakhstan, is a student of Systems & Control,
Department of Mechanical Engineering
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