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Follow the money
Maak bètastudies collegegeldvrij. Met
die worst gaat de PvdA in september
proberen stemmen te winnen van
potentiële en bestaande bètastudenten
en wellicht ook van hun ouders, die
daarmee een stevige kostenpost uit het
huishoudboekje kunnen schrappen.
‘Heldere Henk’ van het CDA slingerde
begin mei al met een deel van die worst.
Bleker wil het collegegeld voor bèta’s
aanzienlijk verlagen. Nu is het wachten
op de partij die er straks geld bij wil

gaan geven. Wie biedt?
Uitgaande van een studieduur van
zeven jaar, waarbij een langstudeerboete volgens de laatste afspraken
niet aan de orde is, houdt de
bètastudent met dank aan de PvdA
in totaal 12.397 euro in de zak.
En dan gaan we niet eens uit van
een te verwachten stijging van het
collegegeld, dus reken grofweg op
zo’n twintig mille. Mooi bedrag om in
je starterswoning te steken, die rond
2020 ook een stuk prettiger geprijsd
zal zijn dan nu. Die weddenschap
durf ik wel aan.
Is dit dan het financiële walhalla voor
de ingenieur-to-be? Het ‘investeren
in jezelf’ is dan wel minder heftig dan
voor een aankomend accountant of
advocaat, maar die heertjes kloppen
je zeven jaar later ruimschoots qua
salaris. Die twintig ruggen verdienen
ze in nog geen twee jaar terug.
Dus lijkt mij de vraag voor politiek
Nederland: hoe zorgen we ervoor dat
het kiezen voor een exacte opleiding
voor bèta’s ook enigszins evenredig
lonend wordt?

Natasha Franc
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Een feestje in de
geschiedenisboeken
In bepaalde vakgebieden, zoals
nano-elektronica, kun je zomaar
betrokken raken bij een technologische
doorbraak die een miljardenindustrie
op zijn kop zet. In het algemeen kun
je echter pas na verloop van tijd de
conclusie trekken dat je de wereld hebt
veranderd. Of iets wetenschappelijk
gezien relevant is, wordt daarentegen
meestal vrij snel duidelijk. Publicatie in
een hoog aangeschreven tijdschrift is
een goede graadmeter - en wordt vaak
zelfs als definitie van succes gezien.
Reden dus voor een feestje, dachten ze
bij Fysica van Nanostructuren na hun

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?

PvdA: “Maak exacte studies gratis”
29 mei 2012 - De PvdA wil het
collegegeld voor technische studies
afschaffen. Dat zei financieel woord
voerder Ronald Plasterk zondag in
het tv-programma Buitenhof. De partij
hoopt dat het aantal bètastudenten op
die manier zal verdubbelen. Plasterk
is niet de eerste die er tijdens deze

Twee dagen klassieke-muziekfeest op de Dommel
29 mei 2012 – Elf uur lang onafgebroken gratis aan de waterkant in de
binnenstad van Eindhoven luisteren
naar klassieke muziek. Dat is zaterdag
2 juni mogelijk bij het festival Muziek
op de Dommel dat voor de derde maal
gehouden wordt. En of dat nog niet

genoeg is, gaat het feestje zondag
3 juni verder met als afsluitende
klapper een optreden van
Het Brabants Orkest. Quadrivium
heeft inbreng met haar koor
Vokollage, harmonieorkest Auletes
en blokfluitensemble Sambuca.

Robots serveren lunch op Super TU/esday
publicatie in Nature Communications.
Nu afwachten of hun vinding inderdaad
de geschiedenisboeken haalt.
Zie pagina 8
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22 mei 2012 - Om mensen op hogere
leeftijd langer zelfstandig thuis te
laten wonen is aangepaste huisvesting
noodzakelijk. Sterke robots en slimme
materialen zouden in de toekomst huishoudelijke taken kunnen overnemen.

Flashback
Campus 1960 versus 2012
Het dak van de W-hal (nu MetaForum),
Matrix (destijds FT-hal) en de loopbrug
ertussen zijn nog hetzelfde, verder is
alles anders. Het Hoofdgebouw, Vertigo,
de kunstwerken KOE en Objet Mathé
matique, grote bomen; het TU/e-terrein
is in de loop der jaren aardig vol gezet.
De foto uit 1960 is genomen op de dag
van de opening van het academisch
jaar. Die dag werd ook de Vestdijktunnel
onder het spoor door geopend. Er loopt
een fanfare , gevolgd door een stoet
auto’s en wandelaars richting Technische
Hogeschool Eindhoven. Wie goede ogen
heeft, ziet op de achtergrond dat de
flats aan de Montgomerylaan er nog
niet stonden, je kijkt uit op een stuk
vrijwel verdwenen Oud-Woensel.
Wat bij nader inzien ook gelijk is; de
zandvlakte in het midden van de foto’s.
In 1960 omdat het Hoofdgebouw nog
in aanbouw is, in 2012 omdat er plaats
moet komen voor de Groene Loper. (NS)

Foto | Archief IEC

verkiezingscampagne voor pleit
om technische opleidingen gratis
te maken. In de strijd om het CDAlijsttrekkerschap kwam Henk Bleker
ook al met het plan op de proppen om
het collegegeld voor bèta-opleidingen
aanzienlijk te verlagen.

Foto | Bart van Overbeeke

Om kennis en ervaringen hierover te
delen met ontwerpers, bouwers en
beheerders van huisvesting houdt de
faculteit Bouwkunde dinsdag 26 juni
Super TU/esday ‘House of Robots.’
Inschrijven: http://ow.ly/beLoF
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Vox Academici
Prof.dr. Arjan van Weele, NEVI-leerstoel Inkoopmanagement, faculteit IE&IS

Krijgt het bedrijfsleven de
universiteit in zijn greep?
Chemieconcern DSM maakte afgelopen
week bekend honderd miljoen euro te
investeren in nieuw onderzoek naar
biomaterialen en biomedische producten.
Al eerder lieten chipfabrikant NXP en
de Vereniging van de Nederlandse
Chemische Industrie (VNCI) weten dat
ze beurzen gaan verstrekken aan
toekomstige masterstudenten. Hoewel
universiteiten de samenwerking met het
bedrijfsleven lang buiten de deur wisten
te houden, lijkt in de huidige tijd van
bezuinigingen een toename zichtbaar.
Hoe belangrijk is het voor een univer
siteit om samen te werken met
bedrijfsleven en industrie? Wat zijn
de eventuele risico’s van een dergelijke
‘samenwerking’ en zijn er richtlijnen
voor een juiste manier van kennis
valorisatie?
“Ik ben een grote voorstander van
samenwerking tussen universiteit en
bedrijfsleven”, laat Arjan van Weele,
hoogleraar Innovation Technology
Entrepreneurship & Marketing aan
de faculteit IE&IS, telefonisch weten.
Hij is onderweg naar een bijeenkomst

van de Nederlandse Vereniging voor
Inkoopmanagement (NEVI), die zijn
leerstoel aan de TU/e voor de helft
financiert. “Ik begrijp de discussies
over ‘de praktijk die ons onderzoek
gaat overnemen’ en ‘daar gaat het
onafhankelijke onderzoek’, maar dat
is pure koudwatervrees. Veel komt voort
uit het farmaceutische onderzoek; daar
is in het verleden door het bedrijfsleven
op een verkeerde manier gestuurd.
Werden negatieve resultaten verdoezeld
of een onderzoeksopzet ineens aangepast
om een positiever beeld te krijgen.
Maar zeker in de technische hoek
heb ik zelden iets verkeerd zien gaan.
Natuurlijk moet je altijd waakzaam
zijn, maar die angst moet niet gaan
overheersen.”
“Er zijn al veel faculteiten die samenwerken met de industrie; vaak zijn dat
de meer toegepaste studierichtingen die
mensen opleiden voor het bedrijfsleven.
Daarnaast is samenwerken voor
sommige maatschappelijke vraagstukken
gewoon noodzakelijk. Natuurkundigen
hebben hun experimentele opstellingen,
maar er zijn ook studies waarin je

theorie alleen maar kunt toetsen aan
de praktijk. Wat je de laatste jaren ziet
veranderen, is dat faculteiten nood
gedwongen de industriële samenwerking
opzoeken. Vanwege overheidsbezuini
gingen gaat er steeds minder geld naar
universitair onderzoek en moet men op
zoek naar andere oplossingen om het
onderzoek financieel boven water te
houden. Bij onderzoeksgroepen die
altijd volledig gefinancierd werden door
de overheid zie je vaak een elitaire
houding - ‘mijn onderzoek is te goed
voor inmenging door het bedrijfsleven‘.
Je kunt daar wel in blijven volharden,
maar dat gaat uiteindelijk ten koste van
het onderzoek. Als hoogleraar kun je
beter meegaan met de mogelijkheden.
Natuurlijk zijn er professoren die moeite
hebben de hort op te gaan met hun
werk. Acquisitie voeren is ook niet
gemakkelijk. Het is geen kwestie van
‘even een cursusje volgen’, je moet dat
echt door schade en schande leren.“
“Het is belangrijk om altijd onafhanke
lijk onderzoek te blijven uitvoeren.
Maar vergis je niet, grote bedrijven zijn
ook gebaat bij onafhankelijk onderzoek.

Arjan van Weele. Foto | Ineke Vernimmen

Dat kan dus zeker goed samengaan.
In het bedrijfsleven is toepasbaarheid
echter wel een eis. Niet al het universi
taire onderzoek hoeft fundamenteel
te zijn, er is niets mis met toegepast
onderzoek. Ik durf dan ook te beweren
dat toegepast onderzoek zelfs de
toekomst heeft. We zitten in WestEuropa de komende jaren nog wel in
een crisis, de weinige groei die te zien
is, zit in Azië en Zuid-Amerika.
Qua onderzoekssubsidies hoeven we
dan ook niet veel van de overheid te
verwachten, dat is nu eenmaal een

Het hart van Catalyst
Sinds

1 april zijn de

eerste gebruikers in
Catalyst getrokken.
Er zijn nu ongeveer

10

bedrijven gevestigd in het
nieuwe pand aan de Lismortel.
Het gebouw biedt ruimte voor

30 tot 35 technostarters

De ontwikkelaars van Catalyst
willen dat het gebouw binnen

5 jaar vol zit

De verwachting is dat dit
binnen

3 of 4 jaar al bereikt

wordt.
De bouw van Catalyst heeft
ongeveer

1 jaar geduurd.

De officiële opening zal eind
augustus of begin september
plaatsvinden (HR)

Foto | Bart van Overbeeke

ondergeschoven kindje. En dan moet je
als onderzoeker toch creatiever te werk
gaan. Probeer je onderzoek naar de
praktijk te vertalen, maak je zichtbaar
tijdens congressen, schrijf artikelen
vanuit de praktijk. Want uiteindelijk
moet je door het praktijkveld als
specialist herkend en erkend worden,
dan zit je op de goede weg. Ik heb zelf
ook jarenlang samengewerkt met het
bedrijfsleven, en ook nu zit ik er volop
in. Ik kan alleen maar zeggen: je wordt
er verdomd praktisch van.” (NT)
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Romeo en
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
deze week drie van hen aan het woord over hun relatie met elkaar en
de universiteit.

Jasper Hoeksema, student Wiskunde
aan de TU/e, speelt op 15 en 16 juni
de rol van Romeo in het toneelstuk
Romeo plus Julia. Dit doet hij met onder
anderen Karlijn Vlug (foto linkerpagina)
en Linde van der Heijden, die beiden de
rol van Julia voor hun rekening nemen.
Het stuk is een initiatief van Scala
Productiehuis in samenwerking met
studententoneelvereniging Doppio. De
regie is in handen van Loes Herremans.
In het stuk spelen studenten die lid zijn
van Doppio, maar ook niet-studenten.
Scala deed een oproep voor acteurs,
waarop audities volgden. “Dat moest
wel, omdat een aantal rollen door
volwassenen moet worden gespeeld”,
zegt Karlijn. Eigenlijk was het helemaal
niet de bedoeling dat er twee Julia’s
zouden zijn. Regisseur Loes Herremans:
“In het stuk is maar één grote rol voor
dames als Linde en Karlijn. Ze waren
allebei zo goed, ik wilde ze allebei
hebben. Maar als ik één van de twee

een kleine bijrol zou geven, wist ik zeker
dat diegene dat niet zou aannemen.”
Loes is vanaf het begin eerlijk geweest
tegen Karlijn en Linde. “Ik wilde ze allebei
de kans geven om Julia te spelen, alleen
was het op dat moment nog niet bekend
hoeveel avonden we zouden spelen.”
Linde was blij dat ze was aangenomen,
maar het was ook lastig: “Ik wist nog
niet goed waar ik aan toe was. Als de
voorstelling maar één keer gespeeld
zou worden, moest er nog gekozen
worden tussen Karlijn en mij.” Gelukkig
wordt de voorstelling nu twee keer
gespeeld, met beide avonden een
andere Julia.
Twee Julia’s: er zitten voor- en nadelen
aan. Het nadeel is volgens Linde dat
het veel extra tijd kost. “Alle scènes
met Julia moeten dubbel gerepeteerd
worden. Karlijn en ik hebben nog een
andere rol, dus die moet ook dubbel.
Daarnaast moesten er twee setjes
kleding komen.” Loes ziet ook

voordelen: “Linde en Karlijn geven
allebei een andere invulling aan de rol
van Julia. Dat is heel mooi om te zien.
Ze beleven de emoties anders, ze
bouwen de spanning anders op”.
Karlijn en Jasper zijn in het dagelijks
leven een stelletje. Je zou verwachten
dat het voor Karlijn moeilijk is als ze
haar vriend ziet spelen met Linde, maar
dat is helemaal niet het geval. “Het is
voor Jasper en Linde moeilijker dan voor
mij. Linde was heel zenuwachtig toen
ze voor de eerste keer een intieme
dansscene moesten spelen”, zegt
Karlijn. Voor Jasper zit er wel degelijk
verschil tussen spelen met Karlijn of
met Linde. “Bij Karlijn voel ik een
bepaalde chemie, omdat ik die in
het dagelijks leven ook voel. Dat is
bij Linde anders.”

“Als ik toneel doe,
dan kriebelt alles
van binnen”
Voor de uitvoering wordt gebruik
gemaakt van een eigentijdse versie van
het liefdesverhaal, een vertaling van
Dirk Tanghe. “De originele versie van
Romeo en Julia, zoals de meeste
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zijn Julia’s
mensen hem kennen, gaat vooral over
de liefde. Het is continu ‘oh Romeo,
oh Julia’. Bij onze versie ligt de nadruk
niet alleen op de liefde”, zegt Jasper.
Het pubergedrag van Romeo en Julia
speelt een grote rol, wat ervoor zorgt
dat er ook veel gelachen kan worden.
De verschillen tussen de families, de
Capuletti’s en de Montacchi’s, komt
sterk naar voren door de tegenstellingen
oud geld en fout geld en over de top
en ordinair.
“Het is best een sexy voorstelling.
Dat zie je terug in de kleding. De ene
familie is meer in de stijl van Chanel,
de andere is meer Dolce Gabbana en
Armani. Een tikkeltje ordinair”, zegt
Linde. De voorstelling wordt in de
buitenlucht gespeeld. Het speelt zich af
rondom de vijver voor de Zwarte Doos.
Verder is er geen decor. “Het is heel
bijzonder om zo een keer te mogen
spelen. Je voelt een ongelooflijk gevoel
van vrijheid. Het is met zo’n grote ruimte
alleen wel moeilijk om het publiek goed
bij de voorstelling te betrekken”, zegt
Jasper.
Karlijn en Linde zijn allebei met hun
opleiding gestopt. Ze willen graag
verder in de toneelwereld. Linde
studeerde vorig jaar Psychologie,
dit jaar is ze fulltime aan het werk.

“Het is best zwaar, veertig uur werken
en daarnaast in Romeo plus Julia spelen.
En ik heb dit jaar in nog meer producties
gespeeld. Ik woon in Tilburg, daarom
moet ik na de repetities altijd meteen
weg om de laatste trein te halen.”
Linde heeft dit jaar auditie gedaan
voor de toneelopleiding en hoort
binnenkort of ze is aangenomen.

“Stiekem ben ik
best wel een nerd”
Voor Jasper is toneel een hobby,
die begon op de basisschool.
“Ik vervalste de handtekeningen van
de leraren, zodat het leek alsof ik mijn
taken voor die week af had. Toen moest
ik extra werkjes maken, waaronder het
bedenken van toneelstukjes.” Dat sprak
hem aan. Later speelde hij in diverse
stukken op school en sloot hij zich aan
bij de Jeugdtheaterschool in Groningen,
waar hij vandaan komt. “Toen ik een
keuze moest maken voor een technische
universiteit, koos ik voor Eindhoven,
omdat die een studententoneelvereni
ging heeft buiten de universiteit om.”
Toch wil Jasper geen toneelopleiding
doen. “Ik vind het heel leuk om toneel
te spelen, maar ik word erg blij van mijn

opleiding Wiskunde. Stiekem ben ik best
wel een nerd.”
Karlijn was altijd veel meer bezig met
musical. “Als kind ben ik met mijn
ouders naar de musical Annie geweest.
Ik vond het helemaal geweldig. Ik heb
wekenlang de liedjes gezongen.” Sinds
die tijd focuste Karlijn zich helemaal op
musical. Pas toen ze lid werd van Doppio
kwam ze voor het eerst in aanraking
met toneel. “Ik vind toneel nu helemaal
geweldig. Je kunt spelen met emoties,
zelf verhalen maken en gestoorde
mensen spelen. Als ik toneel doe, dan
kriebelt alles van binnen.” Karlijn is
inmiddels gestopt met haar opleiding
logopedie en probeert samen met
Linde op de toneelopleiding te komen.
Scala Productiehuis heeft veel helpende
handen nodig voor de productie Romeo
plus Julia en het Ti Amore Festival.
Wil jij helpen? Meld je aan via
info@scalaproductiehuis.nl. Kaarten
voor de voorstelling zijn te bestellen
via www.romeoplusjulia.nl.

Interview | Hanneke Ramakers
Foto’s | Bart van Overbeeke
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Op zoek naar het knelpunt
Het dichtslibben van kransslagaders is een veelvoorkomende
aandoening; bijna iedereen kent wel iemand die is gedotterd
of een stent heeft gekregen. Zo’n ingreep geeft vrijwel
letterlijk lucht, maar is niet altijd nodig. Overbodige operaties,
met alle risico’s en kosten van dien, kun je voorkomen
door nauwkeurig de bloedstroom rond het hart te meten.
Biomedisch ingenieur Arjen van der Horst deed hiernaar
onderzoek. Hij promoveert vandaag, 31 mei.
Ir. Arjen van der Horst heeft een rol draad
meegebracht. De met een beschermlaagje
omhulde draad wordt gebruikt om de
bloeddruk te meten in de kransslag
aders die het hart van zuurstof voorzien.
De eigenlijke voerdraad meet slechts
0,3 millimeter in doorsnede, om de
bloedstroom zo weinig mogelijk te
verstoren. “Zo’n draad wordt via de
lies in de bloedbaan gebracht, in een
katheter - een holle buis. Aan het
uiteinde zie je een heel klein gaatje,
daar zit de chip met de druksensor in.”
Het gaatje is met het blote oog
nauwelijks te onderscheiden; de
druksensor zelf, met een afmeting
van 35 micrometer, is zelfs te klein
om waar te nemen.
Toch kan deze minuscule chip levens
redden. De chip bevat behalve een
druksensor ook een piepkleine
thermometer die de temperatuur van het
bloed meet. Die combinatie is logisch,
legt Van der Horst uit: “De drukmeting
zelf is temperatuurafhankelijk, daarom
heb je een temperatuursensor nodig
om de drukmeting hiervoor te kunnen
corrigeren.” Die eigenschap van de
drukmeter heeft Van der Horst handig
benut om de sensor iets te laten doen
waarvoor hij helemaal niet is ontworpen:
de stroomsnelheid van het bloed rond het
hart meten. Dat geeft meer gedetailleerde
informatie over de ernst van eventuele
vernauwingen in de kransslagaders dan
het gebruikelijke angiogram - een
röntgenfoto waarop met een contrast
vloeistof de bloedbaan rond het hart
in beeld wordt gebracht.
“Mijn tweede promotor, Nico Pijls, is
arts in het Catharinaziekenhuis en heeft
aangetoond dat je aan de hand van een

bloeddrukmeting vlak voor en vlak na
de zichtbare vernauwing beter kunt
inschatten welke behandeling nodig is.
Zo’n extra meting blijkt levens en geld
te sparen.” Maar je kunt nog een stap
verder gaan, zegt Van der Horst.
“Een drukmeting zegt wel iets over de
weerstand in het bloedvat, maar als je
de bloedstroom kunt meten, kun je ook
bepalen of een verhoogde weerstand
daadwerkelijk veroorzaakt wordt in de
kransslagader zelf, of in de microvaatjes
verderop.”

Hij veranderde de
temperatuursensor
in een stromingsmeter
En dat is van groot belang voor de
behandelmethode: een goed gelokaliseerde vernauwing in het hoofdvat wordt
aangepakt door ter plekke een klein
ballonnetje op te blazen (dotteren),
eventueel gevolgd door het plaatsen
van een buisje (stent) dat het bloedvat
openhoudt. Blijkt het werkelijke
probleem in de haarvaatjes te zitten,
dan baat vooral een goede medicatie.
Een zogeheten dynamische meting
gedurende een aantal hartslagen is
nodig om echt te begrijpen wat er in
de bloedvaten rond het hart gebeurt.
Er is namelijk een sterke interactie tussen
de hartspier en de kransslagaders - die
immers om het hart gedrapeerd liggen.
Als het hart samenknijpt, zorgt dat in het
hele lichaam voor een verhoging van de
bloeddruk (dat is de functie van het hart;

een bloedpomp), maar die samentrekkende beweging kan de kransslagaders
zoveel dichtknijpen dat daar de
bloedstroom juist afneemt.
Voor de kransslagaders heb je dus een
redelijk gecompliceerd model nodig om
de metingen te kunnen interpreteren.
Van der Horst heeft zo’n model gemaakt.
Het is de bedoeling dat een van zijn
opvolgers dit model valideert, zodat de
bloedstroommetingen kunnen worden
gebruikt om diagnoses te stellen.
“Je stopt de metingen in het model,
en er komt uit wat er mis is”, beschrijft
de promovendus het beoogde doel
van model en metingen eenvoudig.
Maar hoe gebruik je nu een tempera
tuursensor om de stroomsnelheid van
het bloed te meten? Het principe is vrij
simpel vertelt Van der Horst: “De sensor
is een temperatuurafhankelijke
elektrische weerstand. Die kun je
opwarmen door er een stroompje
doorheen te sturen. Als je nu de
temperatuur constant houdt, in ons
geval op twintig graden boven de
lichaamstemperatuur, dan is de hoeveelheid stroom die je daarvoor nodig
hebt een maat voor de stroomsnelheid
van het bloed.” Dat komt doordat de
hoeveelheid warmte die wordt
toegevoerd als elektrisch vermogen
bij een constante temperatuur altijd
gelijk is aan de hoeveelheid warmte
die wordt afgevoerd door het langs
stromende bloed. Hoe sneller het bloed
stroomt, hoe meer vermogen er nodig is
om de sensor op temperatuur te houden.
Zo verander je een temperatuursensor
in een stromingsmeter. “Zonder iets
aan de hardware van de sensor aan te
passen.”
Met deze bestaande druksensor kon Van
der Horst de bloedstroom wel meten,
maar daarmee kon hij nog niet zeggen
welke kant het bloed op stroomt.
In vernauwde kransslagaders kan het
bloed vanwege de vervorming door het
samentrekkende hart ook de verkeerde
kant op stromen. Daarom ontwikkelde
hij samen met een promovendus van
de TU Delft een flexibele sensorchip die
om de draad aangebracht kan worden.
Deze sensor heeft beter contact met de

bloedstroom, waardoor de metingen
nauwkeuriger zijn en ook de richting van
de stroming bepaald kan worden.
Bovendien bevat de chip drie sensoren
om zijn positie binnen het bloedvat te
bepalen (in het midden of aan de rand).
Tot slot hoeft de nieuwe sensor niet
langer twintig graden warmer te zijn dan
zijn omgeving, vertelt de promovendus:
“ Dat heeft als voordeel dat je zeker
weet dat je geen schade toebrengt
aan eiwitten in het bloed.”

Varkensharten
werden in het lab
weer tot leven
gewekt
De bestaande sensor testte Van der
Horst vooral in een kunstmatige
omgeving waarin de druk en stroming
in de kransslagaders is nagebootst,
ontworpen door zijn co-promotor
dr.ir. Marcel Rutten. Hij deed ook een
aantal zogeheten ‘ex vivo’-metingen op

De druksensor naast een speldenknop.

varkensharten. TU/e-spin-off HemoLab
prepareert en koelt varkensharten uit
het slachthuis, zoals dat ook gebeurt
bij een orgaantransplantatie, en wekt ze
in het lab als het ware weer tot leven.
Ter plekke doen de varkensharten het
dan nog uren - ideaal voor Van der Horst
om de sensoren te testen. “Voor onze
toepassing is dat een zeer realistische
situatie.” Bijkomend voordeel: er zijn
geen proefdieren nodig en er worden
ook geen dieren speciaal voor dood
gemaakt. “Het is natuurlijk wel jammer
dat die varkens niet aan de aandoeningen
leden waar we deze methode voor hebben
ontwikkeld, maar het belangrijkste is
dat we hebben kunnen meten met echt
bloed en een kloppend hart.”
Na zijn promotie zet Van der Horst zijn
onderzoek in de groep Cardiovasculaire
Biomechanica van zijn promotor prof.dr.
ir. Frans van de Vosse nog een jaar door
- als postdoc in dienst van de TU Delft.
“Het is fijn dat ik de laatste versie van
de nieuwe sensor, die ik zelf heb
ontwikkeld, ook nog kan testen.
Daar heb ik echt zin in.” (TJ)
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Vat op informatietreintjes
In racetrack-geheugens wordt data, vastgelegd in magnetische
domeinen, door een nanodraad snel en efficiënt naar de computerprocessor gebracht. Onderzoekers van Fysica van Nanostructuren
zijn er onlangs in geslaagd om het transport van deze magnetische
bits met elektrische velden te manipuleren. Over deze energiezuinige
doorbraak publiceerden ze vorige week op de site van Nature
Communications.
Elektrische opslagmedia zoals flash
spelen een steeds prominentere rol voor
de opslag van data. Toch zal die opmars
volgens experts ooit tot stilstand komen
doordat elk elektrische bit onvermijdelijk
verbonden is met een -relatief grote en
kostbare- transistor. Magnetische
opslag biedt daarom op termijn betere
mogelijkheden om grote hoeveelheden
data goedkoop op te slaan. De huidige
magnetische harddisks zijn echter
betrekkelijk traag en kwetsbaar doordat
de data wordt geschreven en uitgelezen
met bewegende schrijf- en leeskoppen.

De snelheidslimiet
ligt op honderden
meters per seconde
In 2002 stelde prof.dr. Stuart Parkin,
distinguished professor van de TU/e,
daarom voor om magnetische opslag
te ontwikkelen zonder bewegende
onderdelen. In magnetische racetrackgeheugens stromen de magnetische bits
-zogeheten domeinen, gebiedjes met
een bepaalde magnetische polarisatiedoor een nanodraad heen en weer langs
een uitlees- en schrijfstation in de
processor. In Parkins variant van de
racetrack wordt de datastroom door de
draad ‘geduwd’ door een elektrische
stroom. Alleen de informatie stroomt:
de gemagnetiseerde atomen waarin de
informatie is opgeslagen blijven gewoon
op hun plek. Toch kost de aandrijving
met een elektrische stroom energie
door warmteontwikkeling (dissipatie) .
“Bovendien beïnvloed je met deze
methode alle bits in de draad, waardoor

je geen controle hebt over de individuele
domeinen”, zegt promovendus ir. Sjors
Schellekens, eerste auteur van het
artikel in Nature Communications.
Door elektrische velden langs de draad
aan te leggen, is het mogelijk om lokaal
de voortplantingssnelheid van de
domeinen aan te passen. Tenminste:
als de magnetische domeinen gevoelig
zijn voor die elektrische velden. En dat
is in het algemeen niet het geval.
Schellekens: “Wetenschappers hebben
lang gedacht dat ferromagnetische
materialen, en dus ook de domeinen,
niet gevoelig zijn voor elektrische
velden. Deze velden zorgen voor het
ophopen van elektrische lading in
de buitenste atomaire laag van het
magnetische materiaal. Normaal
heeft dit geen meetbare invloed op
de eigenschappen. Wij hebben de
magnetische laag echter zo dun
gemaakt, slechts enkele atoomlagen
dik, dat de magnetische eigenschappen
significant veranderen. Wel de helft van
het materiaal zit dan namelijk aan het
oppervlak. De zogeheten bulkeigenschappen van het materiaal, die normaal
gesproken het gedrag bepalen,
raken daardoor op de achtergrond.”
Door de sterkte van het elektrische veld
te variëren, zijn de natuurkundigen erin
geslaagd de voortplantingssnelheid
van de magnetische bits met meer
dan een factor tien te veranderen.
“En berekeningen laten zien dat het
effect nog vele malen groter kan worden”,
zegt Schellekens. De snelheidslimiet
voor de bits ligt op enkele honderden
meters per seconde. Om het elektrische
effect te onderzoeken, werkten de
onderzoekers niet met een echte
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Lennart van Haandel. Fotomontage | Rien Meulman

vertellen afstudeerders

Sjors Schellekens. Foto | Bart van Overbeeke

nanodraad, maar met een flinterdun
magnetisch lint. Dit is minder dan een
nanometer dik, maar wel een paar
honderd micrometer breed - groot
genoeg om onder de microscoop de
beweging van de magnetische
domeinwanden te kunnen volgen.
Met het blote oog is dit lint nog steeds
nauwelijks waar te nemen. “Voor ons is
dit macroscopisch, maar als je er een
haar naast legt, dan zie je dat het toch
best wel klein is”, zegt prof.dr. Bert
Koopmans, als groepsleider eindverantwoordelijk voor het onderzoek.
“De fundamentele fysica is in dit
lint echter hetzelfde als in een echte
nanodraad.”
Koopmans vergelijkt de racetrack met
een modelspoorbaan. Een bewegend
magnetisch domein -een bit- komt
overeen met een treintje op het spoor.
“Op een met stroom aangedreven
racetrack rijden alle treintjes allemaal

even hard. Je kunt wel lokaal de rails
wat stroever maken, zodat een bepaald
treintje op een die plek tot stilstand
komt. Maar het kost dan extra energie
om het treintje weer in beweging te
zetten. Wij doen dat nu veel ingenieuzer:
met onze elektrische velden kunnen we
nu als het ware lokaal de bekrachtiging
van de rails uitzetten. Daardoor kunnen
we de bits niet alleen afzonderlijk
manipuleren, maar ze ook zonder
energieverlies weer hun reis laten
vervolgen.”

De bits bewegen
als treintjes op een
modelspoorbaan
De Eindhovense vinding voegt een nieuw
onderdeel toe aan de gereedschapskist
van onderzoekers in hun vakgebied, de

spintronica. Hoewel racetrack-geheugens
niet binnen tien jaar op de markt zullen
komen, kan hun ontdekking op langere
termijn grote invloed hebben op
consument en maatschappij, denkt
Koopmans. Hij voorziet met name
toepassingen in zogeheten autonome
devices: chips met sensoren in
consumentenartikelen, of minuscule
apparaatjes die op of in het menselijk
lichaam metingen verrichten en
daardoor met weinig energie toe
moeten kunnen. “Deze energiezuinige
manier van manipuleren van bits met
elektrische velden kan de ontwikkeling
van autonome elektronica in een
stroomversnelling brengen. Maar het is
altijd lastig om succesvolle toepassingen
te voorspellen. Achteraf kun je om die
voorspellingen vaak alleen maar lachen,
en komt het werkelijke succes uit een
volledig onverwachte richting.” (TJ)

Katalysator onderzoeken voor schonere olie

over hun afstudeeronderzoek.

De olie-industrie kampt met een
zwavelparadox: de schaars wordende
olie bevat steeds meer zwavel, terwijl
wettelijk juist steeds minder zwavel
in brandstoffen wordt toegestaan.
Er is daarom meer kennis nodig over
de processen om zwavel te verwijderen.
Scheikundestudent Lennart van Haandel
wierp er licht op.
Om olie nog beter te ontdoen van
zwavel kunnen olieraffinaderijen de
capaciteit van hun procesinstallaties
flink omhoog schroeven. De kosten
lopen dan snel in de miljoenen.
Het is goedkoper om te investeren
in de verbetering van de katalysatoren
die de zuivering mogelijk maken.
Een katalysator is een stof die een
chemische reactie versnelt, zonder
uiteindelijk zelf te worden verbruikt.
De katalysator is in dit geval een
metaalsulfide (molybdeensulfide).
Omdat deze stof gevoelig is voor

zuurstof uit de lucht, wordt het in
inactieve vorm (metaaloxide) naar
de olieraffinaderij vervoerd. Eenmaal
ter plaatse wordt de katalysator
geactiveerd door er metaalsulfide
van te maken. De manier waarop dit
gebeurt, beïnvloedt de werkzaamheid
van de katalysator.
In laboratoria activeren onderzoekers
de katalysator vaak door waterstof
sulfide toe te voegen. In de industrie is
dit te gevaarlijk, omdat waterstofsulfide
een zeer giftig gas is. Daar gebeurt de
activering door olie bij de katalysator
te pompen en een organische, zwavel
houdende vloeistof toe te voegen.
Deze bezorgt de katalysator de
benodigde sulfidegroep.
Voorheen namen onderzoekers aan
dat de twee activeringmethodes een
vergelijkbaar effect hadden op de
activiteit van de katalysator. Van
Haandel ontdekte dat dit niet klopt.

“Ik heb onderzocht wat de invloed is
van industriële omstandigheden op de
activering van de katalysator. Daaruit
blijkt bijvoorbeeld dat het toevoegen
van olie tijdens de activering een
actievere katalysator oplevert. Dat kan
twintig tot dertig procent schelen.”
Hoe dat komt, weet de student niet
precies. “Ik heb het hele plaatje nog
niet compleet. Zo wacht ik bijvoorbeeld
nog op meetresultaten over de deeltjesgrootte van de katalysatoren. Hoe
kleiner ze zijn, des te actiever zijn ze.”
Dat industriële processen minder goed
vergelijkbaar zijn met laboratorium
processen dan gedacht, is een
belangrijke ontdekking, vindt Van
Haandel. “Nu is het zaak om een
moleculaire verklaring voor die
verschillen te vinden. Dat leidt tot
een beter begrip van de werking van
de katalysatoren, waardoor het
uiteindelijk mogelijk wordt ze te
verbeteren.” (EV)
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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?

Isa Ertürk (W) | De kracht van metalen op microschaal
1 | cover

3 | onmisbaar

Op de cover staat een weergave van de kristalstructuur van een metaal.
De lichtgekleurde bollen stellen atomen voor.

Het model dat ik in mijn proefschrift beschrijf, is een tijdsafhankelijk model
dat de plasticiteit van kristallen beschrijft. De zogeheten Orowan-vergelijking
geeft de fysische basis voor de ‘kristalslip’ in het materiaal. In dit model kunnen
vervolgens andersoortige vervormingsmechanismen op realistische wijze
worden opgenomen.

2 | feestjes
Op een lengteschaal van micrometers is het mechanische gedrag van metalen
in het algemeen anders dan dat op het zogeheten bulkniveau. Dunnere metalen
staven blijken soms sterker in buigexperimenten, en na het verwijderen van
de belasting neemt de vervorming geleidelijk af. Deze verschijnselen hangen
nauw samen met de specifieke microstructuur van het materiaal (zoals
kristaldefecten, korrelgrenzen, precipitaten). Standaardtheorieën die uitgaan
van een continuüm kunnen deze effecten vaak onvoldoende verklaren. Tijdens
mijn onderzoek heb ik een wiskundig model ontwikkeld (een tool voor eindigeelementenanalyse) dat in staat is om het schaal- en tijdsafhankelijke gedrag
te voorspellen van metaallegeringen die worden toegepast in micro-elektromechanische systemen.

4 | samenleving
Een goed begrip van materiaalgedrag is essentieel voor de ontwikkeling van
betrouwbaardere producten. Dit onderzoek leidt tot meer inzicht in de invloed
van de microstructuur op de mechanische respons van dunne materiaallagen
bij verschillende vormen van belasting. Het biedt ingenieurs ook tips voor
een optimaal ontwerp van materialen en structuren.

Annalisa Iacono (EE) | Terahertzantennes brengen het heelal in beeld
1 | cover

3 | onmisbaar

Op de cover zien we het Andromeda-sterrenstelsel, in infrarood gefotografeerd met de ESA Hershel-PACS-camera. De overdreven grote pixels heb ik
aangebracht om te benadrukken dat elk beeld is opgebouwd uit een aantal
pixels.

Een nauwe samenwerking met SRON (Space Research Organisation Nether
lands) is essentieel geweest. Zij doen onderzoek naar veelbelovende sensoren,
Kinetic Inductance Detectors (KID), en ze hebben de kennis en faciliteiten om
deze te maken. Ik heb mijn onderzoek geconcentreerd op de wisselwerking
tussen deze KIDs en het antennesysteem, met de nadruk op het ontwerp van
de antennes en het modelleren van lenzensystemen.

2 | feestjes
Brandvlak-antennestelsels vormen een onderdeel van meer complexe
systemen, spectrometers, waarmee je ‘foto’s’ kunt maken van het heelal.
Bij gewone optische camera’s is het beeld het resultaat van het zichtbare
licht dat wordt opgevangen door meerdere sensoren; het signaal wordt door
lenzen en spiegels op het brandvlak van de camera afgebeeld. Op vergelijk
bare manier kun je afbeeldingen reconstrueren met straling met een heel
andere frequentie, in het terahertzgebied.

4 | samenleving
Deze camera biedt astronomen de mogelijkheid ons heelal beter te begrijpen.
Het tot stand brengen van zo’n complex systeem vereist de inspanning van
meerdere onderzoekgroepen; het is heel mooi om onderdeel te zijn van zo’n
groot project en om een steentje bij te dragen.

Peter Neerincx (W) | Spuitgieten van geïntegreerde kunststofproducten
1 | cover

3 | onmisbaar

Op de voorzijde van mijn proefschrift staan zes producten die ik tijdens mijn
promotie heb gerealiseerd door middel van spuitgieten. Van achter naar
voor zijn dat: een dikwandig, maar toch maatvaste kubus met inwendige
tekst ter gelegenheid van vijftig jaar TU/e; een ‘disposable’ bioreactor voor
het kweken en testen van hartkleppen; een perfusiereactor voor onderzoek
naar patiënt-specifieke bloedstolling; een multifunctionele microfluïdische
reactor; een micromenger gevormd onder het oppervlak en een studie om
polymeren parallel aan of loodrecht op het oppervlak te structureren, of
combinaties daarvan, ter verhoging van specifieke eigenschappen. Op de
achterkant staan de matrijzen waarmee deze producten zijn gemaakt.

Alle bovengenoemde producten zijn gemaakt met onze Ferromatic spuitgietmachine met 60 ton sluitkracht en twee plastificeereenheden met elk 2200
bar injectiedruk. Doordat de achterhelft van de matrijs kan draaien, kunnen
we door ‘overmoulding’ verschillende polymeren combineren.

2 | feestjes
Als ik heel kort wil zijn, vertel ik dat ik geïntegreerde producten ontwerp en
realiseer in polymeren. Als mensen meer willen weten, bespreek ik de bio
reactor voor het kweken en testen van hartkleppen, het spuitgieten van micro
kanalen en micromengers voor zelftesters, en hiërarchische structuren om
het werkzame oppervlak, en dus de efficiëntie, te vergroten van polymere
zonnecellen.

4 | samenleving
Geïntegreerde kunststof producten maken het mogelijk om voor een paar
euro technisch hoogwaardige, complexe producten te maken die bestaande
apparaten van honderden euro’s vervangen. De complexiteit wordt immers
eenmalig in de matrijs verwerkt en wordt vervolgens keer op keer gebruikt
om het complexe product snel en efficiënt te fabriceren.
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Paul De Bra | “ Het stemmen van een accordeon
is een destructief proces”

Paul De Bra is hoogleraar informatie
systemen aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. Een echte bèta die in zijn
vrije tijd verrassend uit de hoek komt
als gepassioneerd accordeonist.
Komende maand treedt hij met
harmonie Sint Cecilia op in Eindhoven.
De espressoautomaat knettert en sist.
Paul De Bra tovert kopjes tevoorschijn.
Italiaanse snit. “Ik woon naast de
eigenaars van ijssalon Firenze in Strijp.
Ik betrek bij hun de koffiebonen.
Dat zal de voorliefde verklaren”, zegt hij
grinnikend met Antwerpse tongval.
Na vijftien jaar Eindhoven is De Bra nog
steeds een heuse Sinjoor. Misschien
daarom ziet de Vlaamse hoogleraar
de tegenstellingen zo scherp. Tussen
daarginds en toen in België, en hier en
nu op de TU/e. Studeren in zijn dagen
was tachtig uur blokken. Afzondering en
afzien. Tegenwoordig niets van dat alles.
Studenten kijken hem scheef aan als hij
voor de kerstvakantie extra werk mee
naar huis geeft. “Terwijl ze zouden
moeten beseffen dat studeren een
privilege is. Iedereen zou met ze willen
ruilen.”
Energie en toewijding. De Bra heeft bij
het uitdelen van deze eigenschappen
niet achteraan gestaan. En dat geldt
ook voor zijn muzikale gehoor.
De hoogleraar Informatiesystemen

jongleert net zo gemakkelijk met
algoritmes als notenbalken. “Bèta en
muziek gaan blijkbaar goed samen.
De ene hersenhelft leest de partituur en
de andere hersenhelft maakt er muziek
van. Het conservatorium viel helaas
niet te combineren met mijn opleiding
wiskunde. Waar ik het meeste plezier
aan beleef, zijn de notenbalken. Wat niet
wil zeggen dat ik hier met tegenzin werk,
integendeel.”
Na een jeugdige pianostudie raakt de
twaalfjarige aan de zwier met de
accordeon. Een moeilijk instrument,
maar ah, de intense gelukzaligheid
die er valt te winnen. “Een verboden
instrument op mijn muziekschool
destijds”, mijmert De Bra. “In de
beginjaren werden namelijk alleen
amusementsliedjes gebracht met de
accordeon. Walsjes, marsjes, tango.
Dat kon dus niet. Toch heb ik doorgezet.
Mijn voorkeur gaat uit naar barokmuziek.
Bach, Händel, Vivalidi, het klinkt allemaal
prachtig op dit instrument. Ongelooflijk.”
Het heeft even geduurd, maar De Bra’s
opvatting is inmiddels doorgesijpeld
naar de ‘serieuze’ muziekwereld.
De Bra schrijft tegenwoordig voor zijn
orkesten bewerkingen van klassieke
stukken voor accordeon. “Dat is veel
werk. Je moet rekening houden met
het niveauverschil. Orkestleden een
partij geven die ze aankunnen, zodat

de betere speler zich niet zit te vervelen
en de minder getalenteerde het kan
blijven volgen.” Als voorbeeld vlindert
Duo Concerto in D minor van Bach uit
de laptop omhoog. Een kort moment
verandert de faculteit Wiskunde &
Informatica in een balzaal van gebroken
harten. “Mijn vrouw stelde al voor om
dit ooit op onze begrafenis te spelen.”
Terloops, met een glimlach uitgesproken.
Om te onderstrepen hoe hemels zijn
arrangement door Avanti wordt
uitgevoerd. Het Antwerpse ensemble
kan wekelijks rekenen op dirigent De
Bra. Net als het gezelschap Accordeana
in Helmond waar hij sinds 2004 de
baspartijen speelt. En eens per maand
is hij present in Almere. Om onder
gelijken te repeteren in het orkest REL.
Zijn vrouw Rina is er telkens bij. Als
muze, als accordeonist. Want ook zij
speelt sinds haar kinderjaren accordeon.
De ziel van een accordeon valt moeilijk
te ontrafelen. Het instrument, met de
hand opgebouwd uit bijna duizend
onderdelen, is zo veelzijdig. “Het heeft
niet één, maar verschillende klankkleuren.
Vrolijk, droevig, melancholisch.
De manier waarop je de balg bedient,
kun je eindeloos variëren. En toch houd
je directe controle op het geluid.
Veel meer dan bij een piano”, meent
De Bra. “Het is deze dynamiek, die
accenten, waarom ik zoveel van dat

instrument houd.”
Het valt De Bra op dat veel accordeonisten
zo weinig weten van hun instrument.
“Ze zijn er zo onbekend mee dat ze
sommige gebreken als normaal
beschouwen.” Voor de hoogleraar
die perfectionisme nastreeft, is dat
onbestaanbaar. Een valse noot geeft
hem kippenvel, gelijk een nagel over
het krijtbord. Een tergende gruwel.
“Er is geen enkele accordeonstemmer
die goed genoeg stemt voor mijn gevoel.
Om de klank perfect te houden, stem ik
mijn eigen instrumenten met behulp van
een eenvoudig computerprogramma.
En soms die van anderen met wie ik
samenspeel, anders schiet het nog niet
op. Het stemmen van een accordeon is
een destructief proces. Je moet altijd
iets wegvijlen. Dat kun je dus niet
onbeperkt herhalen.”
Een fatsoenlijk accordeon kost tussen
de vijf- en tienduizend euro. Dat heeft
de verzamelwoede van de familie De Bra
niet getemperd. Er klinkt een licht excuus
voor de omvang van de collectie.
“We hebben zes accordeons. Let wel,
mijn vrouw en ik spelen beiden, hè.
We zijn vier jaar geleden overgestapt
van accordeons met pianoklavier naar
knoppen. Dat is moeilijker te leren,
maar als je het eenmaal beheerst,
is het gemakkelijker spelen dan een
pianoklavier.”

Uiteraard dient het repeteren en vijlen
een hoger doel. Ieder orkest van De Bra
geeft drie tot vier concerten per jaar.
En de muzikale professor staat met
enige regelmaat in het spotlicht als
gastsolist. Vorig jaar met harmonie
Phileutonia in Gestel. Komende maand
met die van Stratum, Sint Cecilia.
De professor houdt daarbij, fier en met
brede lach, een duidelijke stelregel in
gedachte. “Je moet altijd een compromis
zoeken. Wat vindt het orkest leuk om te
spelen, en wat vindt het publiek nog
om aan te horen?”
Een podiumbeest? Nee, niet echt.
“Het uitdragen van de boodschap naar
het publiek maakt het aantrekkelijk.
De zenuwen die je hebt bij een publiek
optreden staan in omgekeerde
verhouding tot de zekerheid over de
uitvoering. Een concertoptreden is in
dat opzicht vergelijkbaar met het geven
van colleges. Afgezien van het applaus
natuurlijk. Routine zorgt voor zekerheid,
maar zodra je een nieuw onderdeel
brengt, is het afwachten hoe dat loopt.
Hoe goed je voorbereiding ook, het blijft
een one-shot-deal.”

Interview | Frits van Otterdijk
Foto | Bart van Overbeeke
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zonder voorwaarden. Dat is pas gratis geld.
@marcelklerks 21 mei:
@tuecursor dit jaar maar geen belasting

@GNSK2012 28 mei:

aangifte gedaan, dan zou ik 10 euro bij

Vrijdag #preview gehad voor

moeten betalen.

#lasershow opening #gnsk2012,

@mjamverhoeven89

die is er in ieder geval al

@tuecursor Ik zou zeggen, gratis geld,

helemaal klaar voor!

en bijna geen moeite om het te doen.
Max. 1 uurtje om aan te vragen
via internet! #ikzegdoen
@buitentoernooi 28 mei:
Nog een week om je in te
schrijven! Ben er dus snel bij!
#hajraa12 #tueindhoven
@MarcRosmalen 24 mei:
Sporttenue aan, check! Zonnebrand,
check! Zin, check! Klaar voor de
sportdag! #TUeindhoven

@TUeindhoven 29 mei:
@HenkSwagten 24 mei:

Aanstaande zondag 3 juni is

TU/e paper van onze Physics

het zover: het leukste uitje in

of Nanostructures groep op

de #slimsteregio ter wereld:

Tweakers, cool! #TUEindhoven

de TU/eXperience!

#FOMphysics

UR-podium
Tam of met tandjes?

Clmn
Kortetermijndenken
Waarom lezen politici niet díe boeken die relevant zijn voor een langetermijnvisie? Waarom is er zoveel aandacht voor een
koopkrachtverlies van anderhalf procent en niet voor de winst op termijn? Waarom stijgen de kosten voor de zorg de pan uit
en krijgt onderwijs steeds minder aandacht en geld? De benoemingstermijn van een president of de zittingstermijn van de
volksvertegenwoordiging speelt een belangrijke rol, maar is zeker niet de enige reden. Kern van de zaak is dat het menselijk
brein niet geschikt is voor denken op lange termijn.
Een aanrader is het boek ‘De menselijke maat’ van Salomon Kroonenberg. Op meeslepende wijze geeft hij een overzicht van
het goed gedocumenteerde gedrag van het klimaat op aarde in de afgelopen 1 miljoen jaar. Iedere 100.000 jaar een cyclus
van ijstijden en warme periodes - een interglaciaal waarin wij nu zitten. Zeespiegelniveaus van maximaal +7 meter in het
interglaciaal, dalend tot -70 meter in het koudste punt van de ijstijd. Niet helemaal begrepen, maar in belangrijke mate het
(soms niet lineaire) gevolg van de klassieke mechanica van ons zonnestelsel. Regelmatig als een wasmachineschakelaar,
maar ook verstoord door random fluctuaties.
Homo sapiens sapiens is vanaf 30.000 BC alleenheerser op aarde; alleen de Neanderthalers hebben een volledige cyclus
meegemaakt. Gelukkig hadden zij niet een infrastructuur zoals onze huidige maatschappij die heeft. Wat doe je met een
havenstad als Rotterdam als het strand van Hoek van Holland honderd kilometer breed wordt? Een kanaal graven dat
zeventig meter diep ligt à la de engte van Korinthië?
Terug naar het heden: kiezen voor aftrek hypotheekrente of voor
onderwijs en onderzoek? Een opleidingscultuur is kwetsbaarder
dan de huizenmarkt: in 1980 zijn wij ook door een ‘boom to
bust’-cyclus gegaan met huizenprijzen die diep konden dalen,
ook daar zijn wij weer uitgekomen. Kiezen voor hoog techno
logische zorg of O & O, een ander alternatief? De grote klappers
in volksgezondheid zijn al gemaakt: goed drinkwater, rioleringen,
handen wassen van medici, ook vaccinaties en antibiotica indien
verstandig gebruikt.
Het antwoord is voor mij duidelijk: alleen O & O is een diepteinvestering die een leven lang meegaat. Geen tienduizend jaar
als tijdsschaal voor ons denken, maar in ieder geval de maat
van een mensenleven. Liever het langetermijnrendement van
een uitstekende opleiding dan de kortetermijnbelofte van nóg
een extra medische behandeling, die vaak als vervanging van
een eerlijk gesprek wordt aangeboden.

Prof. Herman Beijerinck | E meritus-hoogleraar
Technische Natuurkunde

In het wekelijks overleg van de personeelsfractie van de universiteitsraad
werd recent naar voren gebracht dat we bij sommige toehoorders op de
publieke tribune een ‘wat tamme, kritiekarme indruk’ hadden achtergelaten.
Uiteraard was dat een signaal dat tot nadenken stemt. Herkennen wij ons
in dat beeld en kunnen we daar iets uit afleiden?
In de discussie die volgde kwamen twee zaken naar voren: ja, we begrijpen wel
enigszins hoe dat beeld kan ontstaan en nee, op de keper beschouwd achten
we het te kort door de bocht om de UR van een chronisch tamme kritiekarme
opstelling te betichten.
Dat paradoxale antwoord verdient enige toelichting. Het geschetste beeld kan
ontstaan omdat op de publieke tribune niet altijd merkbaar is welk debat al
gevoerd is tussen UR en CvB. De schriftelijke vragen die voorafgaand aan de
openbare UR-vergadering aan het CvB gesteld worden, en al beantwoord zijn,
krijgt men doorgaans niet mee. Daar komt bij dat voor veel belangrijke
agendapunten, zoals de wijziging van de BBR, de OER en het BC, er meestal
een informeel vooroverleg met het CvB is, waar soms tot op detailniveau
het fileermes wordt gehanteerd.
Samengevat betekent dat dat vooral de eerste schermutselingen (waar best wel
eens de vonken vanaf vliegen) aan de beeldvorming van de TU/e-gemeenschap
onttrokken worden. Hoewel het misschien erop leek dat de genoemde zaken,
zoals de wijziging van het BBR (om het Bachelor College mogelijk te maken)
en instemming met de nieuwe OER ‘inkoppertjes’ waren (zonder echt kritische
kanttekeningen en bezwaren van de zijde van de UR) heeft de UR echt wel laten
zien over een degelijk gebit met scherpe tandjes te beschikken! Bij agendering
was in geen van de genoemde zaken op voorhand duidelijk welk standpunt
ingenomen zou worden door de raad. Sommige gevallen van instemming of
positief advies zou ik dan ook betitelen met ‘hakken over de sloot’ en ‘voordeel
van de twijfel’.
Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat er een beeld ontstaat waarin de
raad zich wél herkent? Misschien moeten we voorkomen dat een deel van het
debat aan het zicht onttrokken wordt, door informeel (besloten) vooroverleg
te beperken of zelfs af te schaffen en schriftelijke vragen en antwoorden
openbaar te maken. Daarmee wordt ook voorkomen dat de misvatting gewekt
wordt dat standpunten en besluiten in besloten achterkamertjes door CvB en
UR ‘voorgekookt’ zouden worden. We zijn er nog niet uit, hoe we dit vraagstuk
precies moeten tackelen, maar er wordt aan gewerkt.
Dat de UR strijdbaar is en scherpe tandjes heeft, hoeft niet bij elk agendapunt
bewezen te worden, maar ik ben overtuigd dat waar dat nodig is (wellicht
bijvoorbeeld bij de invoering van het BC en de bewaking van dat proces)
de UR er strijdbaar en kritisch zal staan!
Allard Kastelein | Fractielid PUR
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Dutch Technology Week: tal van evene

En hierom is Brainport
Dutch Technology Week | Chriz van de Graaf
De verborgen schatten van Brainport Eindhoven laten zien
aan de buitenwereld. Dat is de gedachte achter de eerste
Dutch Technology Week (DTW), die van 1 tot en met
8 juni wordt gehouden in de regio Eindhoven.
Bedrijven en kennisinstellingen bundelen krachten
om bezoekers onder te dompelen in de fascinerende
techniek en technologie. De TU/e draagt op tal van
manieren bij aan het evenement.

De TU/e levert als sponsor en deelnemer
een belangrijke bijdrage aan verschillende
onderdelen van de DTW. Ook het bestuur
van de universiteit staat vierkant achter
het evenement. “De technologie die
in de Brainport wordt ontwikkeld,
is fascinerend en indrukwekkend”,
zegt collegelid mr. Jo van Ham.
“Deze verborgen schatten van de
techniek willen we aan de mensen
in de regio en daarbuiten laten zien.
Dat hoort bij de erkenning van deze
regio als tweede motor van de economie
van Nederland. Zichtbaarheid kan

ook bijdragen aan het trekken van
nieuwe bedrijven naar de regio.”
Aanleiding voor het evenement is de
uitverkiezing van Brainport tot slimste
regio van de wereld. De Dutch Technology
Week heeft als doel om te laten zien
waarom de regio nummer één is.
Partijen als TNO, Fontys Hogescholen,
ASML, FEI Company, en vele andere
sloten zich aan bij het initiatief.
Voor de TU/e geldt dat ze wil laten zien
welke rol ze heeft in die slimste regio.
Tegelijkertijd is het een unieke kans

om mensen te enthousiasmeren voor
techniek. “Het is keihard nodig om jonge
mensen uit te nodigen en te verleiden
hier een opleiding te doen en vervolgens
een baan te vinden”, zegt Van Ham.

www.dutchtechnologyweek.com

Technologie in Harry Potter als leidraad voor ontwerpers
Het zal niet vaak zijn voorgekomen aan
de TU/e: vader en zoon die samen de
wetenschap bestormen. Prof.dr.ir. Berry
Eggen en BSc. Daan Eggen houden een
lezing over magische voorwerpen in de
verhalen van Harry Potter. Ze beginnen
bij de opening van de Dutch Technology
Week, en stoten dan door naar de eerste
internationale wetenschappelijke
Harry Potter-conferentie in Ierland.
Het zijn twee op het oog heel verschillende werelden die al jaren samenkomen
aan de keukentafel van de familie Eggen
in Eindhoven. Vader brengt zijn kennis
en ervaring als onderzoeker in het
bedrijfsleven en de universiteit op het
gebied van intelligente systemen in.
Zoon is fanatiek liefhebber van het
genre fantasy, in het bijzonder Harry
Potter. In de loop van hun gesprekken
kwamen de twee werelden steeds dichter
bij elkaar. Waar moderne wetenschap
wordt gebruikt als grenswachter tussen
realiteit en magie, werd aan deze
keukentafel de fantasywereld van
J.K Rowling, schrijfster van Harry Potter,
steeds meer een leidraad voor het design
van technology in onze werkelijkheid.
U bent de draad kwijt? In Harry Potter
komen tal van magische voorwerpen
voor. Bijvoorbeeld een mantel waarmee

je onzichtbaar wordt en een klok die
vertelt waar naasten verblijven en of
ze in gevaar zijn. Dit prikkelt bij veel
mensen de fantasie: stel dat dit op
een dag bestaat… “Microsoft maakt
die klok op dit moment ”, zegt Daan.
Het is dus niet de nu nog onvoorstelbare
technologie die deze objecten zo
bijzonder maakt. De tijd zal ervoor
zorgen dat de magie van vandaag
morgen werkelijkheid is. Het is juist
de kracht van het ontwerp van de
magische voorwerpen die ze zo goed
maakt. En precies dat prikkelde vader
om met zijn zoon na te denken over
waaróm de ontwerpen zo goed zijn.
Berry: “De eerste uitdaging voor een
ontwerper is dat een product een
beleving heeft. Je krijgt een ervaring,
waar het vroeger ging om de functio
naliteit zelf. Neem de onzichtbaarheidmantel. Die is prikkelend omdat je er
heel spannende dingen mee kunt
beleven. Iedereen heeft er direct een
fantasie bij. Het ontwerpen voor
ervaringen is dé uitdaging van deze
tijd.” Daan: “Ontwerpers moeten dus
geen technologie gaan ontwerpen,
maar een omgeving waarmee we een
ervaring beleven. Ze moeten hierbij de
fantasie als uitgangspunten nemen,
niet de beschikbare technologie.”

Andere uitdagingen voor ontwerpers,
en meer over de vruchtbare relatie
tussen fantasy en technologie komen
aan bod bij de lezing van Berry en Daan
Eggen bij Smart meets Smart, de aftrap
van de Dutch Technology Week - vrijdag
1 juni, 13.00 uur, hotel Cocagne, Vestdijk
47 in Eindhoven.
Andere sprekers tijdens dit evenement
zijn Nobelprijswinnaars Gerard ’t Hooft
(Physics) en Dan Shechtman (Chemistry).
Het programma is in samenwerking met
de TU/e tot stand gekomen.

De onzichtbaarheidsmantel.

De klok van de familie Weasley.

Academische jaarprijzen tonen de nabijheid van nieuwe technologie
Dit jaar voor het eerst open voor
een breed publiek: de academische
jaarprijzen. Deze prijzen worden
uitgereikt voor het beste afstudeerwerk, het beste ontwerprapport en het
beste promotieproject aan de TU/e.
Een criterium is dat het onderzoek
bijdraagt aan valorisatie van
academische kennis.
Bezoekers gaan deze dag ervaren dat
de technologie van de toekomst op

steenworp afstand van hun huis wordt
ontwikkeld: aan de TU/e. Het is niet
pas over twintig jaar en het is niet in
de VS of Azië. De hartklep die in het
streekziekenhuis wordt gebruikt,
is hier gekweekt. De robot die bij de
operatie helpt, staat hier in het lab.
De slimme verkeersmanagementsystemen die de volgende generatie
auto’s veiliger maakt, zijn bedacht
door Eindhovense onderzoekers.

De TU/e stelt de jaarprijzen voor het
publiek open om het neusje van de
zalm van haar onderzoek aan zoveel
mogelijk mensen te laten zien. Ook wil
de TU/e zichtbaar maken dat veel van
het onderzoek sterk is verankerd in
de grote maatschappelijke vragen van
deze tijd, waarbij de samenwerking met
het bedrijfsleven cruciaal is. Het zijn
deze researchprojecten met bedrijven
die de Brainport maakt tot wat het is:
de slimste regio van de wereld.

Bezoekers zijn welkom bij het officiële
gedeelte waarin de prijzen worden
uitgereikt en de winnaars in een korte
toespraak hun onderzoek toelichten.
Daarna kunnen ze naar de felicitatie
receptie en een foto-expositie met
wetenschap als thema.

De prijzen worden uitgereikt op
donderdag 7 juni vanaf 16.00 uur
in de Blauwe Zaal van het Auditorium.
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ementen rond techniek en technologie

Eindhoven de slimste…
TU/eXperience verleidt bezoeker tot het ontdekken van technologie
Een hoogtepunt in de Dutch Technology
Week is het publieksevenement
TU/eXperience. Een dag waarop jong
en oud kan kennismaken met de
universiteit, in het bijzonder
met de maatschappelijke uitdagingen
in de strategic areas Energy,
Smart Mobility en Health.
Met tal van activiteiten waar de
bezoekers veelal zelf aan de slag gaan,
wil de universiteit het publiek laten
zien en ervaren hoe leuk technologie is
en hoe het kan bijdragen aan een beter
leven. Zoals technologische oplossingen
voor minder files, schonere motoren,
het sneller ontdekken van ziektes,
genezen zonder ingrepen in het lichaam
en toepassingen om ouderen langer
thuis te laten wonen. De hoop is dat
veel jongere bezoekers worden verleid

tot een opleiding in techniek.
De activiteiten spelen zich af in het
Auditorium, Hoofdgebouw, Potentiaal,
Impuls en het buitenterrein.
Voorbeelden van publiekstrekkers
zijn het duurzame wagenpark met
energiezuinige en slimme auto’s;
een circuit voor botsauto’s; de
elektrische raceauto en voetbalrobots.
Ook de Tesla Coil, bekend van het
festival Glow, staat opgesteld. Dit is een
transformator waarmee hoge spanningen worden opgewekt (zie onderstaande
foto).
De twee voorgaande eXperiences waren
in oktober. Vanaf dit jaar wordt de dag in
de DTW gepland.

Foto | Bram Berkien

Foto | Peter Peels

De TU/eXperience is op zondag 3 juni
van 12.00 - 17.00 uur. Toegang is gratis.
www.tue.nl/tuexperience

Foto | Bart van Overbeeke

Foto | Bart van Overbeeke

TU/e’ers in de race voor
beste idee van Eindhoven
De BRAINS Award is een wedstrijd
waarin studenten met ideeën komen
om het leven van de inwoners van
Eindhoven prettiger te maken.
Uiteraard is de TU/e vertegenwoordigd
onder de finalisten met een aantal
innovatieve plannen.
Een kanshebber voor de Award is het
C-Shirt van de studenten Dirk Adriaanse
(Bouwkunde), Rob Engels (Industrial
Design) en Paul Helgers (Technische
Natuurkunde). Zij ontwikkelden tijdens
een minor Ondernemerschap het plan
voor een shirt dat 24 uur per dag de
gezondheid van ouderen in de gaten
houdt, vertelt Paul. “In het ondershirt
zit elektronica die hartslag, temperatuur
en ademhaling meet. Wanneer er iets
mis is, wordt een familielid of arts
gealarmeerd.” Ook is GPS ingebouwd
om de locatie van bijvoorbeeld een
dementerende patiënt te vinden.
Een voordeel ten opzichte van

bestaande alarmsystemen is dat het
shirt de ouderen een groot gevoel van
veiligheid geeft. Paul: “De oudere weet
dat de elektronica de gezondheids
toestand doorlopend in de gaten
houdt.” Een ander voordeel is dat
het shirt nuttige informatie over vitale
lichaamsfuncties aan een arts geeft,
iets wat dementerenden vaak niet meer
kunnen. Ook hoeft de drager van het
shirt niet meer zelf op een knop te
drukken bij calamiteiten: het shirt zal
automatisch waarschuwen wanneer
er iets aan de hand is. Ook wanneer
de drager buiten bewustzijn is.
Op donderdag 7 juni presenteren de
twintig finalisten van de BRAINS Award
hun vinding en worden de winnaars
bekendgemaakt. De twintig finalisten
maken kans op één van de vijf prijzen.
Naast de BRAINS Award worden de
leefbaarheidsprijs (van de gemeente
raad van Eindhoven), de De Lage

Het C-Shirt monitort diverse lichaamsfuncties bij de drager.

Landen-duurzaamheidsprijs en de
publieksprijs uitgereikt. Het totale
prijzengeld is twintigduizend euro. Het
evenement wordt georganiseerd door
het Brabant Center of Entrepreneurship,

een initiatief van onder meer de TU/e
studenten met ondernemerschap in
aanraking te brengen.
www.brainseindhoven.nl
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MENSEN

Titel proefschrift: “Brauer Algebras of
Non-simply Laced Types”

Bureau voor Promoties en
Plechtigheden | Promoties
Maandag 4 juni 16:00 uur CZ4 Promotie
A. Iacono MSc (EE)
Promotor(en): prof.dr.ir. G. Gerini en
prof.dr. A.G. Tijhuis
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx
Titel proefschrift: “Large focal plane
arrays for terahertz imaging”
Maandag 4 juni 16:00 uur CZ5 Promotie
ir. B. Besselink (W)
Promotor(en): prof.dr. H. Nijmeijer
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Model reduction for
nonlinear control systems with stability
preservation and error bounds”
Dinsdag 5 juni 16:00 uur CZ4 Promotie
ir. I. Roghair (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.A.M. Kuipers
en prof.dr.ir. M. van Sint Annaland
Voorzitter: prof.dr.ir. J.C. Schouten
Titel proefschrift: “Direct Numerical
Simulations of Hydrodynamics and Mass
Transfer in Dense Bubbly Flows”
Woensdag 6 juni 16:00 uur CZ4 Promotie
S. Liu MSc (W&I)
Promotor(en): prof.dr. A.M. Cohen
Voorzitter: prof.dr. E.H.L. Aarts

Donderdag 7 juni 16.00 uur CZ4
Promotie ir. E.W.C. Coenen (W)
Promotor(en): prof.dr.ir. M.G.D. Geers
Voorzitter: prof.dr. L.P.H. de Goey
Titel proefschrift: “Multi-scale modelling
of damage and fracture”
Maandag 11 juni 16:00 uur CZ4 Promotie
ir. J. Rooze (ST)
Promotor(en): prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes
en prof.dr.ir. J.C. Schouten
Voorzitter: prof.dr. J. Meuldijk
Titel proefschrift: “Cavitation in
gas-saturated liquids”
Maandag 11 juni 16:00 uur CZ5 Promotie
ir. B. Vermeulen (IE & IS)
Promotor(en): prof.dr. A.G. de Kok en
prof.dr.ir. J.A. La Poutré
Voorzitter: prof.dr. A.G.L. Romme
Titel proefschrift: “Industry evolution
and value network development”
Dinsdag 12 juni 14:00 uur CZ4 Promotie
ir.ing. B. Walrave (IE & IS)
Promotor(en): prof.dr. A.G.L. Romme
Voorzitter: prof.dr. J. de Jonge
Titel proefschrift: “Exploitation and
exploration dynamics in recessionary
times.”
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Dinsdag 12 juni 16:00 uur CZ4 Promotie
G. Aresta MSc (TN)
Promotor(en): prof.dr.ir. M.C.M. van de
Sanden
Voorzitter: prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen
Titel proefschrift: “Chemical vapor
deposition of (in)organic layers: in situ
film growth studies, nano-porosity and
moisture permeation barrier properties”
Dinsdag 12 juni 16:00 uur CZ5 Promotie
G. Garcia Manzato MSc (B)
Promotor(en): prof.dr. H.J.P. Timmermans
Voorzitter: prof.ir. E.S.M. Nelissen
Titel proefschrift: “Modeling Office Firm
Dynamics in an Agent-Based Micro
Simulation Framework Methods and
Empirical Analyses”
Woensdag 13 juni 14:00 uur CZ4
Promotie ir. R.F.P. van Pelt (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. B.M. ter Haar
Romeny en prof.dr.ir. M. Breeuwer
Voorzitter: prof.dr. P.A.J. Hilbers
Titel proefschrift: “Real-time Illustrative
Visualization of Cardiovascular
Hemodynamics”
Woensdag 13 juni 16:00 uur CZ4
Promotie ir. R. Brecheisen (BMT)
Promotor(en): prof.dr.ir. B.M. ter Haar
Romeny
Voorzitter: prof.dr. K. Nicolay

Advertentie

Titel proefschrift: “Visualization of
Uncertainty in Fiber Tracking Based on
Diffusion Tensor Imaging”
Woensdag 13 juni 16:00 uur CZ5
Promotie D. van Geemen MSc (BMT)
Promotor(en): prof.dr. C.V.C. Bouten en
prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens
Voorzitter: prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens
Titel proefschrift: “Tissue Properties
and Collagen Remodeling in Heart Valve
Tissue Engineering”
Donderdag 14 juni 16:00 uur CZ4Promotie
M. Gomes Ghislandi MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. G. de With
Voorzitter: prof.dr. A.M. van Herk
Titel proefschrift: “Nano-scaled Carbon
Fillers and their Functional Polymer
Composites”
Donderdag 14 juni, 16:00 uur, CZ5,
Promotie S. Cantekin MSc (ST)
Promotor(en): prof.dr. E.W. Meijer
Voorzitter: prof.dr.ir. M. van Sint Annaland
Titel proefschrift: “Consequences of
Cooperativity in Supramolecular
Polymers”
Afscheidsbijeenkomst Harry Roumen
Op vrijdag 15 juni om 15.30 uur is in de
Blauwe Zaal de afscheidsbijeenkomst
voor TU/e-secretaris Harry Roumen.
Intreerede J. Cobben
Vrijdag 8 juni 16.00 uur BZ Intreerede
prof.ir. J.F.G. Cobben (EE) - dhl
Voorzitter: prof.dr.ir. C.J. van Duijn
Titel: “PQ – Spanningsveld in de
elektriciteitsvoorziening”

STUDENT
Footloose | Around the world
Overal ter wereld vind je verschillende
soorten dans met verschillende plaatsen
als oorsprong. Footloose gaat op zoek
naar de oorsprong van deze dansen
tijdens een showcase geïnspireerd door
thema’s die je in verschillende landen
tegenkomt. Het thema: ‘Around the
world’ zal ruim opgevat worden. Zo kan
er gereisd worden door landen, ruimte
en tijd.
Footloose is een studentendansvereniging
waar lessen verzorgd worden in
uiteenlopende dansstijlen. Van
stijldansen tot hiphop, van het bekende
salsa tot het minder bekende zouk en
van de groeiende groep modernjazz tot
de kleine groep tapdancers. Daarnaast
hebben leden van de vereniging andere
danstalenten die ze graag laten zien
in de showcase.
De kaartverkoop zal aan de deur
plaatsvinden, kaarten kunnen ook
gereserveerd worden via
showcase@esdvfootloose.nl

TU/eXperience
3 JUNI 2012

Kom jij ook? VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuexperience.nl

Wanneer: Zondag 10 juni
Waar: Blauwe zaal, Auditorium
Tijdstip: 15.30-17.30 middagvoorstelling
20.00-22.00 avondvoorstelling
Entree: studenten 4 euro,
niet-studenten 6 euro.
Dekate Mousa | Expositie vijftigjarig
bestaan
Al een halve eeuw is Dekate Mousa de
enige Eindhovense Studenten Film- en
Fotovereniging. Ter ere hiervan
organiseren wij in juni een speciale
lustrumexpositie. De leden -zonder wie
de vereniging niet was geworden wat ie
nu is- hebben van Dekate Mousa een
podium gekregen. In een eigen selectie
laten zij op zuiltjes het beste, mooiste of
fascinerendste uit hun persoonlijke werk
zien. Daarnaast toont de vereniging haar
‘kroonjuwelen’: Dekate Mousa door de

jaren heen. Het kleine, persoonlijke,
wordt gecombineerd met het grote,
overkoepelende en toont samen wat
Dekate Mousa tot bruisende film- en
fotovereniging heeft gemaakt.
De expositie is te bezichtigen op de
begane grond van het Hoofdgebouw van
de TU/e, van zaterdag 2 t/m vrijdag 22
juni, op werkdagen van 7.00 tot 19.00 en
tijdens de Week van de AmateurKunst
(2 t/m 10 juni) in het weekend van
10.00 tot 17.00 (9 juni tot 16.00).
www.dekatemousa.nl
info@dekatemousa.nl
Kivi Niria | Masterclass intellectual
property
Kivi Niria Students Eindhoven organiseert ‘The Intellectual Property
Masterclass’ bij Philips te Eindhoven.
Aan de hand van actuele en inspirerende
casussen wordt een unieke kijk in de
keuken van Philips gegeven, waar
alles over de omgang met IP de revue
passeert! Schrijf je gauw in via
www.ykns.nl, want er zijn slechts
beperkte plaatsen beschikbaar!
Masterclass intellectual property
Kivi Niria Students Eindhoven organizes
‘The Intellectual Property Masterclass’
at Philips, Eindhoven. The Masterclass
takes you through up-to-date and
inspiring cases and gives an unique
look behind the scenes of Philips, where
everything concerning IP is being handled.
Please subscribe via www.ykns.nl, only
limited seats available!

DIVERSEN
BPM Round Table | BPM in de zorg
Tijdens de Business Process Management
Round Table ontmoeten professionals
en wetenschappers elkaar om de laatste
trends op het gebied van Business
Process Management (BPM) te
presenteren en te bespreken. Het thema
van de sessie op maandag 11 juni is
procesverbeteringen in de zorg.
Professionals uit het veld geven aan
hoe procesgericht werken helpt om
de kwaliteit en de efficiëntie van de
zorgverlening te verhogen. Onderzoekers
van de TU/e presenteren u de nieuwste
technieken om zorgprocessen te
analyseren en te verbeteren.
15:45 - 16:00	ontvangst met koffie/thee
16:00 - 16:05	opening door dr.ir. Irene
Vanderfeesten (TU/e) en dr. Gertruud
Krekels (CZE)
16:05 - 16:35     dr.ir. Ronny Mans, TU/e,
process mining in de gezondheidszorg
16:35 - 17:05     ir. René de Gier, UMC,
procesverbeteringen bij het UMC
17:05 - 17:15     korte pauze
17:15 - 17:45     ir. Rob Vanwersch, AZM,
procesverbeteringen bij het AZM
17:45 - 18:15     prof.dr. Erik Korsten, CZE,
gebruik van checklists in de zorg
18:15            
borrel
U bent van harte uitgenodigd om deze
bijeenkomst bij te wonen. Deelname
is gratis, maar registratie via
www.bpmroundtable.nl is nodig.
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Gaby Abdalla | “Niet beter of slechter, maar anders”

Hij noemt het de grootste stap in zijn
leven. Ruim elf jaar geleden vluchtte
Gaby Abdalla (36) als net afgestudeerde
student Bouwkunde noodgedwongen
uit Syrië. In Nederland probeerde hij
een nieuw bestaan op te bouwen.
En met succes. Want hoewel hij bijna
from scratch opnieuw zijn studie moest
doorlopen, promoveert hij maandag
18 juni op duurzame woningbouw.
Omdat de politieke situatie in Syrië
momenteel heel gevoelig ligt, wil Gaby
niet in detail treden over zijn vlucht.
“Alles moeten achterlaten en maar zien
waar je terechtkomt, dat doe je niet
zo maar. Na een lange reis kwam ik
samen met mijn twee broertjes, zusje
en moeder aan in Nederland, op zoek
naar een veilige plek. Ik wist wie Van
Gogh en Rembrandt waren en kende het
Nederlands elftal. Dat was het wel zo’n
beetje. We werden heel netjes behandeld
door de IND, maar toch was die eerste
periode één grote schok: een taal die je
niet kent, een onbekende omgeving, de
onzekerheid of je wel of niet mag blijven.
Als familie hadden we veel steun aan
elkaar en zeker mijn moeder heeft een
belangrijke rol gespeeld. Ze bleef
hameren op het belang van de
Nederlandse taal, zat zelf ook wekelijks
een uur in de bus op weg naar taalles.

Niet bij de pakken neerzitten, dat is haar
motto. Ze hield me voor dat ik in Syrië
succesvol was, waarom zou dat in
het nieuwe land niet ook kunnen?
Nog voordat de verblijfsvergunning in
orde was, ben ik weer gaan studeren;
een stilzitter ben ik niet.”
Dat blijkt ook uit Gaby’s promotietijd.
De afgelopen vijf jaar is hij -naast zijn
wetenschappelijke werkzaamhedengetrouwd, heeft twee kinderen gekregen,
is bestuurslid bij de Syrisch-orthodoxe
kerkgemeenschap St. Jacob d’Sroug waar
hij enkele zware portefeuilles heeft.
Daarnaast ziet hij nog tijd zijn handen
uit de mouwen te steken in zijn moestuin,
te basketballen en vaak af te spreken
met vrienden voor een avondje lekker
eten, een Syrische maaltijd of juist een
Hollandse stamppot. En hij zingt veel,
ook al is zijn stem -naar eigen zeggenbelabberd. Maar juist het doen van
dingen waar je plezier in hebt, zorgt
ervoor dat je de zware lasten van het
leven even achter je kunt laten, zegt
Gaby. En bovendien: als je steeds
maar dezelfde dingen doet, raak je
snel verveeld. Veel afwisseling dus.
Zijn leven, in Nederland, heeft hij weer
aardig op de rails, vindt hij. Maar dat
ging niet altijd even makkelijk. “Dankzij
het studiefonds voor vluchtelingen,
UAF, kon ik een studie oppakken.

In constructief ontwerpen -de richting
waarin ik in Syrië ben afgestudeerdzag ik in Nederland minder uitdaging,
daarom koos ik voor een ander
vakgebied gericht op management.
De gastvrijheid en de hulp die ik van
medestudenten en begeleiders op de
TU/e kreeg, waren als een warme deken.
Ik was best onzeker, kende de taal nog
niet goed genoeg en zat nog middenin
mijn integratieproces. Daarnaast moest
ik elke dag op en neer van Enschede
naar Eindhoven, waar het door mijn
leeftijd en afkomst moeilijk bleek een
kamer te vinden. Maar de aangename
studieomgeving was het reizen meer
dan waard. Toen ik vijf jaar geleden aan
de TU/e afstudeerde, heb ik opnieuw
heel realistisch naar mijn toekomst
gekeken. Ik wist dat ik om een goede
baan te krijgen meer bagage moest
hebben dan mijn studiegenoten;
vanwege mijn afkomst en het feit dat ik
nog geen vloeiend Nederlands sprak.
Dus toen professor Ger Maas mij een
promotieproject aanbood over
duurzaam bouwen heb ik die kans met
beide handen gegrepen. Zeker ook
omdat duurzaamheid een groeiend
aandachtsveld was, Al Gore’s film was
net uit. Ik zat een paar dagen per week
bij BAM Techniek in Apeldoorn, waar
ik de nodige kennis over duurzame

technische installatieconcepten heb
geleerd en hoe duurzaam duurzame
bouw eigenlijk is. Je kunt achter je
bureau nog zo veel bedenken, het moet
in de praktijk ook werken. We hebben
ook met TU/e-hoogleraar Cees Midden,
een psycholoog, gekeken naar de
interactie tussen duurzame installatie
systemen en de bewoners zelf.
Het resultaat was verrassend: we
ontwerpen niet vanuit het perspectief
van de bewoners, maar kijken eerst naar
de profit en het duurzaamheidaspect.
Je moet mensen niet een bepaalde
levensstijl opleggen, dat werkt niet.
Duurzame technologie moet ontworpen
worden om door de bewoners op een
duurzame manier gebruikt te kunnen
worden. In mijn huidige baan bij BAM
probeer ik dat nu meer in de praktijk
te brengen.”
Hoewel hij altijd met plezier naar
Eindhoven is gekomen, is Gaby blij
dat zijn nieuwe werk dichterbij is,
in Apeldoorn. Want verhuizen uit
Enschede, daar moet hij niet aan
denken. “In en rond Enschede woont
een grote Syrische gemeenschap,
mensen die gemeenschappelijke roots
hebben en hetzelfde hebben meegemaakt
toen ze gevlucht zijn. Dat maakt het
leven makkelijker; het is fijn om met
hen te praten over verleden en toekomst.

Ik maak me grote zorgen als ik naar
Syrië kijk. Ik hoor veel verhalen van
familieleden en kennissen daar en zie
de beelden op Facebook. Afschuwelijk.
Ik hoop natuurlijk dat er heel snel een
oplossing gaat komen, maar zie dat
nog niet zo snel gebeuren. Mocht ik ooit
teruggaan, dan is het als bezoeker, om
onze kinderen het land van hun ouders
te laten zien. Ik ben door mijn vlucht zes
jaar van mijn leven verloren, ik wil niet
nog meer tijd kwijt raken door opnieuw
een bestaan te moeten opbouwen.
Mijn toekomst is nu hier. Niet voor niets
heet ons zoontje Christian Issa - een
mooie Nederlandse naam gecombineerd
met de Syrische naam van mijn vader.
Nederland is een fijn land om in te leven.
Ik vind het moeilijk een vergelijking te
maken met mijn eerdere leven in Syrië.
Het is niet beter of slechter, het is
gewoon anders. Maar ik ben wel trots
op Nederland. De open houding van
veel mensen, het leefklimaat. En het
Nederlands elftal natuurlijk - mijn oranje
outfit ligt al klaar.”

Interview | Nicole Testerink
Foto | Gijs van Ouwerkerk

16 | Student

31 mei 2012

Vechten om de eer
Op 1, 2 en 3 juni is Eindhoven de place to be voor sportief studerend Nederland.
Dan wordt het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap gehouden
met zo’n 1.500 sporters die strijden om 20 bekers en 213 gouden medailles.
Ook Eindhovense studenten vechten om podiumplaatsen in eigen stad,
na winst in 2010 en een tweede plek in 2011. Een kennismaking met drie deelnemers.

Den Hertog (1992) is tweedejaars BMT
en handbalt al sinds haar achtste.
De laatste twee jaar speelt ze bij ESZV
Oktopus, daarvoor in haar toenmalige
woonplaats Rotterdam. Den Hertog:
“Ik zat bij de Rotterdamse selectie en
bij HARO, een talententeam, dat in de
hoogste jeugddivisie speelde. Het leuke
aan handbal is dat je alles moet kunnen:
het is dynamisch, het vereist kracht,
snelheid en conditie.”
Het is niet haar eerste GNSK, want
vorig jaar werd ze ook al gevraagd.
Den Hertog: “Toen stonden we in de
halve finale steeds voor en verloren we
op het laatst met één doelpunt verschil.
Dus we gaan dit jaar écht voor de titel.”
Dat ze extra gemotiveerd zijn, blijkt ook
wel uit de voorbereiding: ze trainen al
een maand elke dinsdagavond om zich
deze keer de overwinning niet te laten
afsnoepen. Hoe sterk de concurrentie is
weet ze niet, het team voelt zich in elk
geval niet kansloos. Het team bestaat
uit acht spelers van Oktopus, de overige
spelers zijn van andere handbalvereni
gingen, waaronder ook studenten van
de TU/e. Den Hertog heeft er veel zin in:
“Ik kijk echt uit naar de wedstrijden,
naar het goede spel en naar het winnen,
zeker in de halve finale.”

Thunnissen (1985) studeerde in oktober 2011 af bij Innovation Sciences, maar
is nog lid van de Raad van Advies van het GNSK 2012 en voorzitter van ESVV
Pusphaira. Al werkt hij in Capelle aan den IJssel, hij woont nog in Eindhoven
en sport dagelijks op de TU/e. Hij voetbalt al vijf jaar als centrale middenvelder
bij Pusphaira en dit GNSK wordt zijn zevende. Drie keer werd hij kampioen,
twee keer tweede, één keer derde.
Thunnissen: “Vooraf zijn er drie trainingen, vooral om de spelers van buiten de
TU/e te leren kennen; het is namelijk wel handig om te weten wie waar speelt
en of hij links- of rechtsbenig is. De eerste training ging helaas niet door omdat
de externe spelers in de nacompetitie spelen bij hun club. Het gaat om oudjeugdspelers van Helmond sport of FC Eindhoven, nu spelend in de hoofd- of
topklasse. Zij zijn speltechnisch erg goed, wij van Pusphaira zorgen aan de andere
kant voor de studentikoze sfeer: de gezelligheid, een biertje, niet te vroeg gaan
slapen. Als de externe spelers geen in de nacompetitie hoeven te spelen, kunnen
we kampioen worden, anders gaan we voor de top-3. Het meest kijk ik uit naar het
voetballen zelf, het is heel leuk om met jongens te voetballen van hoog niveau.
Daar ga je zelf ook beter van spelen.”

Het GNSK in cijfers
Van 1 tot en met 3 juni wordt het GNSK gehouden op diverse locaties in Eindhoven,
waaronder het TU/e-sportcentrum en sportpark De Hondsheuvels. Er doen zo’n
1.500 sporters mee, waaronder 80 TU/e’ers. Het gaat om 158 teams voor 500
wedstrijden met 400 wedstrijdschema’s. Daarvoor zijn dagelijks 50 scheidsrechters,
151 vrijwilligers, 20 fysiotherapeuten en 16 ehbo’ers actief op 35 wedstrijdvelden.
Er bestaan 35 draaiboeken (5 speciale draaiboeken voor het ontbijt). Voor de 14
verschillende kampioenschappen staan 20 bekers klaar en 213 gouden medailles.
Voor de inwendige mens heeft de organisatie rekening gehouden met 39 vegetariërs.
Er zijn 1.150 broden besteld, evenals 560 kilo kaas, 750 krentenbollen, 280 potten
jam, 820 pakken cervelaat, 360 kuipjes margarine, 3.400 Mars en Snickers, 1.032
pakken sap, 7.000 plastic bekertjes en 300 rollen boterhamzakjes. Tevens is er
1.000 kg diner besteld en 6000 liter bier. Er worden 30.000 consumptiemunten
uitgegeven.

Handbal: Daniëlle den Hertog

www.gnsk.nl of volg GNSK op twitter: @GNSK2012 en op facebook:
www.facebook.com/gnsk2

En hoe is het in Seattle?
Studenten van de TU/e gaan steeds vaker voor hun studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het verrichten van onderzoek, omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden. Cursorlezers kunnen iedere twee weken over de
schouder van een TU/e-student in het buitenland meekijken.
Sinds begin maart ben ik volgens het
onderwijsbureau op ‘externe stage’ in
het buitenland. In Amerika heeft dat
natuurlijk een meer fancy naam en
heet dat ‘ visiting research scientist’.
Concreet betekent dat in maart en april
elke dag worden blootgesteld aan
regen en vervolgens in mei aan aardig
wat zon. Volgens de statistieken regent
het hier net zoveel als in Nederland,
alleen kunnen we in Nederland af en
toe genieten van een stevige bui; in
Seattle miezert het gewoon de hele
dag. Een goede plaats om de regen
te ontlopen is de Starbucks, deze zit
letterlijk op elke straathoek en er is

dan ook een prijsvraag uitgeloofd
voor degene die een locatie is Seattle
kan vinden waar géén Starbucks op
loopafstand is.
Naast koffie wordt fietsen hier ook
tot een kunst verheven. Een helm is
verplicht, maar zonder professionele
raceoutfit, 3 bidons, 87 versnellingen
en achteruitkijkspiegel-aan-de-helm,
ben je eigenlijk de lokale antiheld op
wielen. Gelukkig is alles vergeven als
je vertelt dat je uit Nederland komt,
want dat wordt aanbeden als hét
fietsmekka. Op de derde plaats, naast
fietsen en koffie, eist bier een
prominente plek op in het straatbeeld

van Seattle. Overal in de stad bevinden
zich ‘microbreweries’ en dat betekent
dat elke zichzelf respecterende inwoner
van Washington zijn eigen bier brouwt.
Een enorm populair sweet-sixteencadeau is dan ook een mini-bierbrouwset. Voor Nederlandse begrippen niet
eens zo’n gek cadeau, maar voor de
conservatieve-Amerikaanse-onderde-21-jaar-geen-druppel-alcohol-wet
is dit een hele stap.
Uiteraard heeft Seattle ook de nodige
(toeristische) attracties in huis, de
Space Needle (lokale Euromast),
gebouwd voor de World Fair in 1962,
maar in 1982 alweer afgetroefd door
de Bank of America tower als hoogste
gebouw (295 meter). Beide geven
echter een erg fraai uitzicht over
Seattle en de bergketens met eeuwige
sneeuw die de stad omringen.

Het lab waar ik onderzoek doe ligt
op de campus van de University of
Washington. Dienst Huisvesting moet
hier maar eens een kijkje komen nemen
hoe je wél een campus inricht die
tegelijkertijd, groen en functioneel is,
in plaatst van grijs en onhandig
(alhoewel een betonprijs uit 1979
natuurlijk moeilijk te overtreffen is).
Het onderzoek hier is erg uitdagend:
in een researchgroep van ongeveer
vijftig personen proberen we eiwitten
via computermodellen te ontwerpen,
bijvoorbeeld eiwitten met nieuwe
vormen of functies. Aangezien een
substantieel onderdeel op de computer
wordt uitgevoerd, is er ook een game
van gemaakt. Een puzzel om mijn
project te tackelen kan worden
gespeeld op www.fold.it .

Lees alle buitenlandervaringen ook online op www.tue.nl/cursor

Eric van der Helm | masterstudent
Biomedische Technologie

Vind jij het ook leuk om aan deze
rubriek een bijdrage te leveren
en ben jij dit voorjaar of komende
zomer in het buitenland? Stuur dan
een mailtje naar cursor@tue.nl.
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op eigen podium
Louwers (1987) is zevendejaars
Wiskunde & Informatica, doet nu
Embedded Systems. Sinds 2008
schermt hij bij Hoc Habet, na daar
een basiscursus te hebben gedaan.
Louwers: “Na een half jaar ben je al een
heel eind. Het leuke aan schermen is
dat je sneller en slimmer moet zijn dan
je tegenstander. Daarvoor is een goede
techniek een belangrijke voorwaarde.”
Maar niet alleen het schermen zelf is
leuk, de sfeer binnen de club is ook
erg goed, vindt Louwers.
Blijkbaar heeft Louwers talent, want een
medebestuurslid van Hoc Habet vroeg
hem om mee te doen, als een van de
drie studenten die de equipe vormen.
Dit wordt zijn eerste GNSK, toch een
van de grotere toernooien.
“En dat maakt het wel bijzonder. We
hebben extra getraind, partijtjes tegen
elkaar gespeeld en er volgt er nog een
extra training. Ik verheug me het meest
op het schermen zelf en de sfeer op het
toernooi. Dat zal zeker gezellig worden.
Of het laat wordt? Zou zomaar kunnen.”
De afgelopen twee jaren werd het team
van Hoc Habet tweede. Dat moeten
ze wel verdedigen, vindt Louwers:
“Nijmegen had toen de kampioen
van Nederland in het team, dat was
een flinke tegenstander. Maar we
hebben zeker een heel redelijk team”,
zegt hij bescheiden. (GV)

Voetbal: Thomas Thunnissen

Schermen: Stef Louwers
EK-koorts

Tekst | Gerard Verhoogt
Foto’s | Bart van Overbeeke

Clmn

In de rust van de oefenwedstrijd van Oranje tegen Bayern was het dan eindelijk zo
ver: de eerste flinke uitpakker van een supermarkt in de oranje-gadgets-oorlog.
Het ging om de ‘geluksvogeltjes’ van C1000, die op Hollywood-achtige wijze
(veel geld, gelikte beelden en bovenal weinig origineel) de Wuppie-reclame van
zes jaar geleden imiteerden, met als thema: geluksvogels overal.
Vanaf het moment dat Wolter Kroes’ hoofd verschijnt, keer ik me inwendig af van
de reclame. Daar is hij weer met die ontzettend makkelijke ‘meezingmuziek’ die
het bloed uit je oren doet stromen. Waarom associëren we grote voetbaltoernooien
toch telkens met slechte muziek? Het is iets typisch Nederlands. Waar andere
landen de niet briljante maar toch degelijke Shakira’s en Nelly Furtado’s waarderen,
lopen wij steeds als een stel malloten met oppermalloot Wolter Kroes, beroeps
schnabbelaar Ernst Daniel Smid en pluche-konijn-reppert Yes-R mee te lallen.
Als land bezitten we een grote hoeveelheid muzikaal talent, maar om de een of
andere onverklaarbare reden is het oranjegevoel dit jaar alweer geclaimd door
Dries Roelvink, René Froger en Wolter Kroes.

Erik Roebroek | Student Werktuigbouwkunde

Stiekem zit ik dan te wachten op echte originaliteit. Tegen de tijd dat deze column verschijnt, kan de tijd me hebben
ingehaald, maar de AH-commercial is nog niet verschenen. Ik hoop dat zij, ondanks het feit dat ze meesters in marktmanipulatie zijn, komen met een origineel stukje promotie. En je moet natuurlijk altijd dromen van een mooie toekomst.
Over tien jaar, dan zingt Eefje de Visser een ware ode aan een WK. Haar loepzuivere stem en originele teksten passen dan
wel bij een setting waarin dromen realiteit worden, zowel voor de spelers als de vijfjarige jongetjes voor de tv. Anouk
schreeuwt nog eenmaal haar longen schor voor Mark van Bommel, die dan inmiddels bondscoach is. En ik zit dan met
een pilsje en een select groepje mensen dat niet door het commentaar heen praat op de bank en droom dat we van
Duitsland winnen. Daar verandert niets aan.
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Architectuur is geen bevroren muziek
Van de Duitse dichter, wetenschapper
en filosoof Johann Wolfgang von Goethe
is de uitspraak : ‘Architecture is frosen
Music’. Niet alleen vraag je je af: hoe
klinkt dat dan, maar ook: klopt het wel?
Dr. Jacob Voorthuis, docent architectuur
filosofie bij de faculteit Bouwkunde,
heeft er andere associaties bij, zo zal
hij duidelijk maken in zijn lezing bij
Studium Generale.
“Ik heb het altijd zo’n stomme vergelijking
gevonden, dat architectuur ‘bevroren
muziek’ is. Ik heb me daar vaak aan
geërgerd. Want het is niet zo. Misschien
als je muziek gelijk stelt aan bladmuziek,
maar muziek is veel meer dan dat.
Net zoals architectuur veel meer is dan
de materie waarvan het gemaakt is”,
zegt Voorthuis (1960). Hij verwijst ook
naar een andere, makkelijk vergeten,
eigenschap van muziek: het heeft
ruimte, het is alomtegenwoordig.

Voorthuis: “Als je iets hoort en je draait
je om, dan hoor je het nog, want het
lijkt van alle kanten op je af te komen.
Muziek is dynamisch, net als architectuur, daar moet je doorheen bewegen,
het is geen ‘frosen music’. Als je het op
die manier benadert, loop je tegen een
muur. Juist als je er doorheen loopt, krijg
je een ervaring. Muziek beweegt ons en
wij bewegen ons door de architectuur.”
Hij wijst er nog maar eens op dat niet
alle muziek bladmuziek is, net zoals
architectuur meer is dan een gebouw
of de zichtbare structuur ervan.
Wie Goethe’s uitspraak onderschrijft,
zegt alleen iets over zijn eigen
opvatting, verwoordt zijn relatie
met architectuur. Voorthuis: “En het
gaat me juist om de ervaring die
muziek en architectuur bieden.”
Zijn college bij Studium Generale wordt
een afwisseling van muziek (laten horen)
en architectuur (laten zien). De muziek

varieert van Bach, Thomas Tallis of
Guillaume Dufay, wellicht ook de
Sex Pistols. Wat hij daarmee vooral
wil bereiken, is dat studenten
genuanceerd(er) naar de wereld om
hen heen gaan kijken, in plaats van
clichématig. Hij is in zijn filosofische
werk zelf vrij pragmatistisch: toegespitst
op de handeling. Voorthuis: “Als mensen
handelen, moet je daar goed naar kijken.
Dáár kun je betekenis aan koppelen,
dat is veel interessanter dan een
geabstraheerd concept.”

Lezing Muziek en architectuur;
woensdag 6 juni, 11.45 uur, Blauwe Zaal

Jacob Voorthuis. Foto | Bram Saeys

Een poging van Toon Rooijmans (student architectuur) om de waarneming van een gebouw (de Basilica Palladiana te Vicenza) als ruimtelijke sequentie weer te geven.

Sjors’
culturele
keuzes

Film TU/e Kort: Memories Stick
Sjors Leijen (21), student Technische
Natuurkunde, speelt de hoofdrol in de
korte film Memories Stick. Deze film,
geproduceerd door Scala Productiehuis,
is bijna volledig gemaakt door
studenten. Deze zal tijdens het Ti Amore
Festival, op de campus van de TU/e,
in première gaan.
Sjors is al vanaf het begin van het
project TU/e Kort betrokken bij de
productie van de film. Bij studenten
toneelvereniging Doppio zag hij een
flyer liggen die zijn interesse wekte.
“Ik had tot dan toe alleen toneel
gespeeld en het leek me leuk om een
keer iets anders te doen.” Met ongeveer
twintig mensen begon de groep met
brainstormen over het script. “Eerst
hebben we een gedachtenlijst gemaakt,
waarop dingen stonden die zeker in de
film moesten komen. Daarna heeft een
aantal mensen een script uitgewerkt.”
Een van de scripts is uiteindelijk
gekozen als het definitieve verhaal.
Sjors wil niet teveel verklappen over de
inhoud van de film. “De film gaat over
een student, dat ben ik, die meedoet
aan een experiment. Hij is het proef
konijn. Er zit ook een verhaallijn over
de liefde in, want de film draait tenslotte
op het Ti Amore Festival. Het is een soort
onbereikbare liefde.” Meer wil Sjors er
niet over zeggen, hij hoopt dat iedereen
komt kijken.
De student is al bezig met toneel sinds
de middelbare school. Daar speelde hij

in het schoolcabaret. Het was voor hem
een logische keuze om lid te worden van
studententoneelvereniging Doppio.
“Ik vind cabaret leuk, omdat je veel
eigen inbreng hebt. Ik kan er mijn
creatieve ei in kwijt.” Toch zal hij de
natuurkunde nooit inruilen voor toneel.
“Daarvoor vind ik natuurkunde te leuk.
Toneel doe ik vooral voor de sociale
kant.”

De opnames van de film verliepen goed.
“Het was wel een beetje wennen in
het begin, het is natuurlijk anders dan
toneel. Daar speel je alles achter elkaar
door, maar bij film zijn er veel onderbrekingen. Zo was er een scène waarin
ik een trap af moest lopen. Ik ben
weet ik veel hoe vaak die trap op en
afgegaan.” De cast heeft voor de film
ook opnames gemaakt op het dak

van het Hoofdgebouw. “Dat was erg
bijzonder”, aldus Sjors. Hij heeft nog
niet veel gezien van de opnames, maar
weet zeker dat het een mooie film wordt.
“Alles werd precies zo uitgebeeld en
gespeeld zoals ik het me in mijn hoofd
had voorgesteld. Daar ben ik erg blij
mee.” (HR)

Ti Amore Festival
15 en 16 juni in de Zwarte Doos
Naast de vertoning van de film
Memories Stick speelt ook de
Coverband Geruis en is er een
monologenroute: Quelqu’un m’a dit.
Kaarten via www.romeoplusjulia.nl

Sociaal gestoort
9, 10 en 11 juni in het Gaslab.
Cabaret voorstelling Doppio,
8 euro entree, studenten betalen
4 euro. Op 9 juni wordt vooraf
de EK-wedstrijd NederlandDenemarken vertoond.
www.doppie.nl

Sjors Leijen. Foto | Bart van Overbeeke

