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TU’s werpen financiële barrière
op tegen Pakistaanse promovendi
De drie TU’s willen niet op
grote schaal Pakistaanse promovendi toelaten die met een
Pakistaanse studiebeurs naar
Nederland gestuurd worden.
Ir. Hans van Luijk, voorzitter
van de TU Delft en van de 3TU,
heeft bemiddelende organisatie Nuffic vorige maand per
brief laten weten dat de drie
universiteiten een bedrag van
minstens 17.500 euro per jaar
in rekening zullen brengen
voor begeleiding van de ‘gratis’
promovendi.
“Omdat Nuffic contracten afsluit
met Pakistan, moeten wij ze
maar plaatsen?”, vraagt Van Luijk
zich hardop af. “We laten ons
geen contingent promovendi opdringen. We willen zelf bepalen
wie we plaatsen.”
Desgevraagd laat TU/e-woordvoerder Peter van Dam weten dat
ook veiligheid ‘geen onbelangrijke factor’ is in de overweging
om geen Pakistaanse promo-

vendi te plaatsen in Eindhoven.
In de jaren zeventig wist de
Pakistaanse atoomspion Khan in
Nederland de kennis te verzamelen die Pakistan in staat
stelde atoomwapens te maken.
Volgens Van Luijk speelt dit
echter geen rol bij het opstellen
van de maatregel. “Dat is al zo
lang geleden.”
Pakistan geeft dit jaar 199 studenten die zijn geselecteerd door
Nuffic (Stichting Nederlandse
organisatie voor internationale
samenwerking in het hoger
onderwijs) een maandelijkse
beurs van 975 euro en onkostenvergoeding (voor vier jaar) om
aan een Nederlandse universiteit
te gaan promoveren. De universiteiten hoeven de promovendi
geen salaris te betalen. Van de
199 zouden iets meer dan vijftig
een plek moeten krijgen aan een
der TU’s.
De studenten komen in het kader
van het Pakistaanse HECprogramma (Higher Education

Commission), waarin Nederland
sinds 2004 een partnerland is,
naast onder meer Duitsland en
Frankrijk. In maart van dit jaar
waren volgens Nuffic al zo’n
tachtig HEC-promovendi in
Nederland aan het werk,
waaronder een aantal op de TU/e,
bevestigt
TU/e-woordvoerder
Peter van Dam. Begin 2008 is er
een nieuwe instroomronde. De
genoemde 17.500 euro-regel zal
waarschijnlijk pas ingaan voor
deze nieuwe lichting, omdat de
afspraken voor de huidige groep
al vaststaan.

Opmerkelijk
Volgens Nuffic staan de drie TU’s
alleen: de andere universiteiten
zouden geen problemen hebben
met de Pakistaanse bursalen. Het
feit dat bèta-promovendi, die
schaars zijn, geweerd worden is
opmerkelijk, vooral omdat ze
‘gratis’ zijn, vertelt een Nufficmedewerker.
Dat de HEC-promovendi ‘gratis’

DFEZ-hoofd Lenoir
verlaat TU/e

zijn, klopt niet, reageert Peter van
Dam. De bijdrage van 17.500
euro per jaar zou niet genoeg zijn
om de kosten aan begeleiding,
apparatuur en overhead af te
dekken, zou blijken uit berekeningen. Voor kostendekkendheid zou volgens Van Dam
35.000 euro per jaar nodig zijn.
Een andere reden waarom de
HEC-promovendi niet met open
armen ontvangen worden, is dat
ze verplicht worden om direct na
het behalen van hun PhD-titel
terug te keren naar hun land, zegt
Van Dam. Bovendien haalt de
TU/e liever promovendi uit
landen waar haar partners
-bedrijven of universiteiten- sterk
aanwezig zijn. Daar valt Pakistan
niet onder.
Pakistan klopte overigens begin
vorig jaar ook al aan bij de drie
TU’s, voor steun bij het opzetten
van een technische universiteit
in het Pakistan. Ook toen
werkten de TU’s niet mee./

.

Drs. Henk Lenoir (57), hoofd van
de Dienst Financiële en Economische Zaken (DFEZ), verlaat
per 1 januari 2008 de universiteit. Lenoir, die vijf jaar in dienst
was als baas van DFEZ, gaat als
freelancer interim- en consultancywerk doen. Er is nog geen
opvolger bekend. De afscheidsreceptie heeft plaats op dinsdag
11 december in de University
Club om 16.00 uur.

TU/e-prof ook
naar Nijmegen
TU/e-deeltijdhoogleraar prof.dr.
Hans Zantema (W&I) is sinds 1
september ook deeltijdhoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij heeft daar
de bijzondere leeropdracht
‘Applications of term rewriting in
theorem proving’ aanvaard.
‘Term rewriting’ is een formaat
voor het beschrijven van berekeningen. ‘Theorem proving’ is een
technologie om wiskundige bewijzen met behulp van de computer
te controleren. Zantema richt
zich binnen zijn vakgebied onder
meer op het automatisch vinden
van oplossingen van problemen
met een grote zoekruimte.

Haper ende in s t a l latie onthu l t lu s trumc a de au Simon St ev in
Uitlaten, vuur, emmers, gieters,
een cirkelzaag, bierkratten, grote
dominostenen. Studievereniging
Simon Stevin opende de eigen lus trumweek afgelopen maandag met
een grote installatie, die via een
aaneenschakeling van mechanis mes het cadeau van de vereniging
aan de universiteit moest onthul len. De regen en sterke wind langs
het Hoofdgebouw ontregelden de

ceremonie: de installatie had op
vrijwel alle punten helpende
handjes nodig om uiteindelijk het
doek van het cadeau te trekken,
een grote klok.
Het uurwerk krijgt een plaats op
het grasveld tussen het Hoofd gebouw en Vertigo. Maar nu nog
niet, want de klok is nog niet af.
“Daar wordt aan gewerkt”, zei
Jorine Heling, voorzitter van Simon

Stevin, bij de onthulling.
Onderdelen van de lustrumweek
zijn onder meer een diner voor stu denten en medewerkers, een laser questcompetitie in de W-hal, een
borrel op de middenberm van de
Montgomerylaan en een feest in de
Effenaar, samen met de eveneens
vijftigjarige studieverenigingen
Japie en Thor. Simon Stevin wordt
op 30 oktober officieel vijftig.

Op dinsdagmiddag werd laser quest gespeeld in de W-hal.
Foto: Irene Wouters

Foto: Peter Spijker
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Jos van de Braak
“Studenten zijn nog heel open en fris”
Jim Heirbaut
Foto: Bart van Overbeeke
De weken van Jos van de Braak
(48) hebben tien dagen, zo
lijkt het. Niet alleen runt hij
een muziekuitgeverij,
daarnaast dirigeert hij ook nog
eens bij harmonieorkesten in
Thorn, Beek en Donk, Loon op
Zand, Bocholtz en bij het
professionele blazersensemble Zuiderwind. En bij
het Eindhovense studenten
harmonieorkest Auletes,
tenminste, nog tot 16
november. Dan houdt Van de
Braak het na vijftien jaar
voor gezien.
Niet dat hij de studentenmuziek
beu is, allesbehalve. “Het is
geweldig om met studenten te
werken”, vertelt hij. “Ik herken
nog heel veel uit mijn eigen studententijd in de studenten van
tegenwoordig. Jongvolwassenen
die gaan studeren, zijn nog een
beetje naïef. En dat bedoel ik

juist positief. Ze staan nog wat
los van de wereld, zijn nog heel
open en fris. Maar het zijn ook
heel intelligente mensen, zodat
je altijd dingen goed kunt uitleggen. Dat heeft me heel erg
gemotiveerd om Auletes (het
harmonieorkest van studenten
muziekgezelschap Quadrivium,
red.) te blijven begeleiden, ook al
loopt mijn agenda de laatste drie
jaar eigenlijk al over.”
Stoppen met Auletes was al een
keer eerder in het hoofd van de
dirigent opgekomen. Zo’n zeven
jaar geleden had Van de Braak
sterk het gevoel dat hij niet meer
verder kwam met het orkest.
Onder zijn leiding was Auletes
gegroeid van vijftien naar veertig
man, maar daar bleef het bij.
Nog lang niet voldoende voor
een complete bezetting van een
harmonieorkest. Van de Braak:
“Toen heb ik iets verzonnen om
nog meer leden te trekken. We
gingen grotere projecten opzetten.” En die opzet slaagde.
Auletes speelde een avond vol

met de bekendste musicalmuziek en uit dezelfde tijd
dateren de sfeervolle kerstconcerten in Helmond en Weert.
“Plotseling speelden we soms
voor zevenhonderd man
publiek. Dat waren de meeste
studenten helemaal niet
gewend. Ik heb wel mensen met
tranen in de ogen van ontroering
op het podium zien zitten.”
Mede door die grote uitvoeringen, zoals ook de Carmina
Burana in het lustrumjaar van
de universiteit, is Auletes onder
Van de Braak gegroeid naar dik
zestig vaste leden. Daaronder
ook veel oud-studenten die, in de
woorden van Van de Braak, “niet
meer uit het orkest zijn weg te
slaan.” Die amateurmuzikanten
probeert hij het samenspelen bij
te brengen. Want dat is de taak
van een dirigent: al die individuen moeten met z’n allen goed
gaan klinken. “Ik had in het
begin wel moeite met het analytische van de TU/e-studenten.
Bij muziek komt emotie kijken
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en die heb ik ze soms bijna door
de strot moeten duwen. Maar
het heeft wel geholpen. Het is de
kunst van het loslaten hè. Een
student noemde dat laatst
‘spelen zonder maatstrepen’.
Dat vond ik wel een mooie uitdrukking. Als je goed hebt
gerepeteerd met z’n allen dan
heb je tijdens de uitvoering altijd
een paar momenten waarop je
denkt: ‘Hier doen we het voor’.
Dan kijk je zo eens rond en dan
zie je al die gelukzalige blikken
en denk je: wauw!”
Van de Braak constateert
simpelweg dat zijn agenda vol
zit. Zijn privéleven lijdt er niet
onder, dus hij vindt het niet erg.
Maar hij wil nog zoveel. “Ik wil
niet stil blijven staan. Hoe
langer je dit werk doet, hoe meer
de herhaling erin sluipt. Voor
veel dingen is dat ook goed,
maar ik kom tijd tekort om
mezelf op nieuwe gebieden te
ontwikkelen. En je leeft maar
één keer.” En dus gaat Van de
Braak met zijn blazersensemble

Zuiderwind een opera maken,
die begin 2009 in première
moet gaan. Een andere droom
van hem is het oprichten van
een nieuw orkest. “Ik realiseer
me dat het raar klinkt, nu ik stop
bij Auletes. Maar ik wil zelf een
modern harmonieorkest vormen
dat niet zo aan een regio gebonden is. Ik wil het traditionele
blaasorkest als kunstvorm neerzetten, minder als vereniging.
Ach ja, er zullen wel mensen
zijn die denken dat ik een midlifecrisis heb. Maar alles wat ik
doe, doe ik met plezier.”/

.

Op 16 november neemt Auletes in
Muziekcentrum Frits Philips afscheid
van dirigent Jos van de Braak. Het orkest
pakt groots uit met een uitvoering van
The Queen Symphony voor viool- en
pianosolisten, een koor van tweehonderd zangers en een uitgebreid
harmonieorkest. Hierin is de muziek
van rockband Queen op klassieke wijze
verpakt.

De week van/Rik
Rik Mestrom (20) is derdejaars
Scheikundige Technologie en lid van de
lustrumcommissie van
studievereniging Japie.
Maandag: De dag begint goed, ik verslaap
me en ik heb nog maar een halfuurtje om
de trein te halen. Gelukkig word ik
geholpen en zo lukt het me om binnen
anderhalf uur vanuit mijn bed in Susteren
rond acht uur in Helix aan te komen.
Daarna snel door naar de ingang aan de
Kennedylaan, er moet nog geflyerd
worden voor het lustrumfeest. ’s Middags
hiervoor nog kaarten verkocht. Om half
vier arriveren zevenhonderd autobanden
voor de kartbaan, inclusief enkele zeer
behulpzame medestudenten. De banden
moeten de W-hal in, het parkeerterrein is
pas op dinsdag vrij.
Dinsdag: De hele dag practicum gehad,
totdat om vier uur nog eens zevenhonderd
autobanden aankomen. Ondertussen is al

een groot deel van de kartbaan uitgelegd
en om vijf uur is hij klaar. Om half zeven
wordt in de F.O.R.T. Chinees bezorgd,
daarna begint het Chemiecafé. Na twee
bierestafettes en nog wat meer plezier
vertrek ik om elf uur naar mijn kamer.
Woensdag: Om acht uur ben ik aanwezig
bij de kartbaan. We regelen nog een paar
laatste zaken en om negen uur komen de
karts. Wanneer deze warmdraaien,
overvalt mij een groot enthousiasme; de
hele dag zullen deze autootjes over het
parkeerterrein scheuren! De dag verloopt
geweldig, en er blijven maar mensen
komen die graag een rondje rijden. Om
vier uur worden de karts weer ingeladen.
Even later zijn we bezig met de banden op
te ruimen. In de F.O.R.T. wordt nog even
nageborreld en moe maar zeer voldaan ga
ik naar huis.
Donderdag: Na de middagpauze ga ik nog
even naar college, totdat om drie uur de

rest van de banden
weg gaat en we
eindelijk klaar
zijn. Nog even
naar de
donderdagmiddagborrel
en op tijd naar
huis.
Vrijdag: Nog wat
werk verzet voor een presentatie volgende
week. In de pauze vergadering met de
lustrumcommissie en daarna eindelijk de
trein.
Zaterdag: ’s Avonds in Dieteren naar een
geweldig optreden van de Janse Bagge
Bend.
Zondag: ’s Ochtends harmonierepetitie en
‘s middags naar de kermis bij familie. Op
tijd naar bed, want maandag begint weer
een nieuwe week.
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Begroting OCW: Extra miljoenen voor
toponderzoek en beter onderwijs
OCW-minister Ronald Plasterk
trekt ruim veertig miljoen uit
om het universitaire onderwijs
over de hele breedte te versterken. In de wetenschap besteedt
hij het geld liever aan toponderzoekers. Dat blijkt uit de
nieuwe begroting van OCW.
Het universitaire onderwijs kan
beter, vindt minister Plasterk.
Om de instellingen een handje te
helpen stelt hij tot 2012 gemiddeld 40 miljoen euro beschikbaar. Een deel van dat geld komt
uit de aardgasbaten. De universiteiten moeten daarmee hun
onderwijs kleinschaliger maken,
programma’s voor topstudenten
ontwikkelen en hun docenten
bijscholen. Ook worden instellingen aangemoedigd een begin
te maken met de graduate
schools, waarin universiteiten
‘promotieopleidingen’ aanbieden. Daarvoor is met ingang van
de nieuwe begroting jaarlijks 2
miljoen euro beschikbaar.
Daarnaast trekt Plasterk structureel 3,3 miljoen euro uit om de
studieuitval terug te dringen. Het
bescheiden bedrag is ook bedoeld
om meer contacturen te realiseren en meer docenten in te
huren.
Ruim 3,4 miljard euro gaat naar
de reguliere ‘lumpsumbekostiging’: de basisfinanciering
waarmee de universiteiten hun
deuren openhouden. Per student
geeft OCW in 2008 gemiddeld

5.800 euro per jaar uit, 100 euro
meer dan dit jaar. Grote herzieningen in de subsidieberekeningen laten voorlopig nog op
zich wachten. In november presenteert de minister zijn strategische agenda, waarin hij met
een voorstel komt voor een nieuw
bekostigingssysteem.

Onderzoek
Minister Plasterk kiest voor
jonge, veelbelovende onderzoekers: de Vernieuwingsimpuls
van NWO krijgt er structureel 25
miljoen euro bij en komt uit op
een budget van 75 miljoen euro in
2008 en 150 miljoen euro vanaf
2009. 100 miljoen van het uiteindelijke budget komt uit de
bekostiging van de universiteiten. Daar staat tegenover dat
de universiteiten in de toekomst
geen extra geld meer hoeven te
betalen als een wetenschapper
zo’n NWO-beurs krijgt. De matchingsverplichting vervalt namelijk.
De
uitbreiding
van
de
Vernieuwingsimpuls is dus een
stuk minder opzienbarend dan
aangekondigd in de begroting:
bij lange na geen 150 miljoen. In
2007 stond nog maar 13,6
miljoen euro op de OCW-begroting voor de vernieuwingsimpuls. Dat was het staartje van
een meerjarig budget. En daar
kwam volgend jaar 150 miljoen
euro ‘bovenop’.
Het kabinet geeft volgend jaar

Universiteiten raken 100 miljoen
niet in één klap kwijt
Een dag na het verschijnen van de
miljoenennota kondigt Plasterk
zijn eerste wijziging aan: hij zal
niet in één keer 100 miljoen euro
van de universiteiten naar NWO
overhevelen. Hij smeert de
maatregel over de komende jaren
uit. Daardoor wordt het budget
voor de Vernieuwingsimpuls in
2008 geen 163,6 miljoen euro,

zoals in de begroting staat, maar
75 miljoen euro. In de jaren daarna
is er 150 miljoen beschikbaar.
Hierover hebben universiteiten vereniging VSNU en de minister
samen een akkoord gesloten. De
universiteiten kunnen de gevolgen
van de overheveling nu beter op vangen. (HOP)

Hilbers nieuwe decaan BMT

minder uit aan toegepast en
maatschappelijk relevant onderzoek. Het heeft bijvoorbeeld
de ‘smart mix’ afgeschaft. Dat
was een subsidiepot waarmee bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk onderzoek konden bekostigen. De bezuiniging levert
het Rijk komend jaar 39 miljoen
euro op.
Er staan wel enkele budgetverhogingen en nieuwe subsidies tegenover. Zo komt er één miljoen
euro per jaar voor het benoemen
van meer vrouwelijke hoogleraren en is er jaarlijks twaalf
miljoen beschikbaar voor grootschalige research-infrastructuur.
Het structurele budget voor het
hele
wetenschappelijk
onderzoek gaat omhoog: van 26
miljoen euro extra in 2008 naar
ongeveer 67 miljoen euro extra in
2011. Toch betekent dit niet dat
alle wetenschappers volgend jaar
meer te besteden hebben. Er
gaan namelijk minder aardgasbaten
naar
onderzoek.
Daardoor ligt het totale onderzoeksbudget in 2008 40 miljoen
euro lager dan in 2007. Wel
wordt uit de aardgasbaten de
tweede fase van het Genomicsproject betaald. Het grootschalige
geneticaonderzoek
krijgt er de komende jaren 271
miljoen bij, te beginnen met 17
miljoen in 2008 oplopend naar
46 miljoen vanaf 2011.
De studiefinanciering staat voor
3,65 miljard op de OCW-begroting, wat neerkomt op een
stijging van 400 miljoen euro ten
opzichte van 2007. Een aanzienlijk deel daarvan is toe te
schrijven aan de invoering van
het collegegeldkrediet (120
miljoen euro) en ‘meeneembare’
beurzen voor Nederlandse studenten in het buitenland (34
miljoen euro). De kosten van de
ov-studentenkaart vallen in 2008
ongeveer 270 miljoen euro hoger
uit dan in 2007. De simpele
reden is dat de kosten voor 2007
al grotendeels waren betaald in
2006. (HOP)/

.

Kleinste laser ter wereld bij Elektrotechniek
Dr. Martin Hill van de faculteit
Elektrotechniek heeft de kleinste laser ter wereld gebouwd.
Daarover is op de website van
het toonaangevende blad
Nature Photonics een voorpublicatie verschenen. Het
verkleinen van lasers betekent
dat ze sneller worden en
minder energie gebruiken. De
vindingen van Hill vormen dan
ook een grote belofte voor de
telecommunicatie en computers die schakelen met licht.
De laser bestaat uit een cilindervormig torentje (diameter van
260 nanometer en een hoogte
van 1 micrometer) met laagsgewijs verschillende halfgeleidermaterialen.
De
trilholte
waarin het licht gevormd wordt,
ontstaat door dit torentje te
omgeven met goud. Door een
kleine elektrische stroom in het
torentje te injecteren, ontstaat
licht en gaat de trilholte als een
laser werken.
Voor de laser werkte de Australiër
Hill, uit de groep Opto-Electronic

and Technology. Met de
simulatiesoftware
die
twee Koreanen daar
hadden
geschreven,
berekende Hill dat de
kleine lasers haalbare
kaart moesten zijn. “Die
simulaties combineren
met theorie vind ik het
leuke gedeelte”, vertelt
Hill. “Vervolgens is het
heel veel uren maken in
de cleanroom om die
theorie om te zetten in
een werkend ding. Vaak
gaat er iets mis en dan
kun je weer opnieuw
beginnen.”
Hill werkt nu aan
vervangen van het goud
door zilver. Nu werkt de
laser alleen nog maar bij
Het cilindervormig torentje met halfgeleidermatede temperatuur van
rialen, waaruit de laser bestaat. Foto: ErikJan Geluk vloeibaar stikstof (77
kelvin), maar het zilver
Devices, samen met collega’s van moet werking bij kamertempeonderzoeksinstituut
COBRA. ratuur mogelijk maken. Ook ziet
Het idee voor het project kreeg hij hij nog ruimte om de laser nog
kort na een verblijf aan het Korea een factor tien te verkleinen. /
Advanced Institute of Science

.

Prof.dr. Peter Hilbers wordt
waarschijnlijk per 1 oktober de
nieuwe decaan van de faculteit
Biomedische Technologie. Dit
is gisteren, woensdag 19 september, besproken in de faculteitsraad van BMT. De huidige
decaan, prof.dr.ir. Frank
Baaijens, wordt met grote
waarschijnlijkheid de wetenschappelijk directeur van het
BioMedical Materials Program
(BMM), een programma
waaraan ook de TU/e deelneemt.
Hilbers is nu nog vice-decaan van
BMT. Hij is sinds 1996 voltijds
hoogleraar aan de TU/e, werkend
bij zowel BMT als de faculteit
Wiskunde
&
Informatica.
Prof.dr. Klaas Nicolay, hoogleraar
Biomedische NMR, zou Hilbers
opvolgen als vice-decaan, laat
faculteitsraadslid Sietse Braakman weten. Omdat dinsdag 25
september het besluit valt over de
aanstelling van Baaijens bij
BMM, zijn ook de positiewisselingen in het faculteitsbestuur
van BMT nog niet zeker.
Baaijens, die sinds september

2003 decaan is, zal de nieuwe
functie waarschijnlijk in twee
dagen per week parttime gaan
vervullen. Baaijens blijft hier
hoogleraar.
Op Prinsjesdag werd bekend dat
het Rijk BMM ondersteunt met
45 miljoen euro. Dit programma
moet onder meer nieuwe en
baanbrekende
biomedische
materialen gaan ontwikkelen.
Materialen voor ziektebeelden
zoals hart- en vaatziekten, aandoeningen van bot en kraakbeen,
kanker en nierziekten. De eerste
projecten zouden in het eerste
kwartaal van 2008 van start
moeten gaan.
In BMM werken ongeveer 25
verschillende partijen samen,
waaronder bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten en
academische
ziekenhuizen.
Naast de TU/e nemen onder
meer DSM, Philips Research,
Organon, TNO en de universiteiten van Maastricht, Groningen, Twente, en Nijmegen deel.
Het programma heeft een initiële
loopduur van vijf jaar en een
budget van 90 miljoen euro./

.

Prinses Máxima
zaterdag op de TU/e
Prinses Máxima is
komende zaterdag, 22
september, op de uni versiteit. Ze bezoekt
de Nederlandse
viering van
Werelddovendag,
die dit jaar
gehouden wordt in
Eindhoven. Het
tijdstip van haar
bezoek, het eerste

bezoek van de prinses
aan de TU/e, wordt
geheim gehouden.
Voor wie erbij wil
zijn: het Auditorium
is die dag gewoon
open voor het
publiek. Rector
prof.dr.ir. Hans van
Duijn zal aanwezig
zijn om Máxima
welkom te heten.

Ach en Wee
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Elektrocutie en dronken studenten: los het maar op
Een dronken man ligt
onderaan het trapje dat
naar dakcafé De Tureluur
op het Hoofdgebouw leidt.
Zijn been is gebroken. Op
het dak van De Tureluur
staat iemand die door de
consumptie van softdrugs
geen zin meer heeft om
naar beneden te komen.
Zijn aandacht is gericht op
betrokkene nummer drie,
waarmee hij ruzie staat te
maken. En oh ja: er is
brand uitgebroken bij de
Tureluur. De opdracht aan
de
TU/e-bhv’ers
die
donderdag 13 september
meededen aan de grote
bhv-oefening: los het maar
op.
Het is een van de vier situaties die de tachtig bhv’ers
donderdag voorgeschoteld
kregen.
“Bijna
ieder
gebouw heeft wel een stu-

dentenkroeg”, zo verklaart
TU/e-brandweercommandant Mario de Roy van
Zuydewijn het beschreven
scenario. “Dan kun je dus
met vervelende dronken
mensen te maken krijgen.
Bovendien moet je de
bhv’ers ook eens iets
anders laten oefenen dan
de geijkte verwondingen.”
Zo kregen ze verder te
maken met een slagaderlijke bloeding en elektrocutie, gif in de ogen en een
hartstilstand en hyperventilatie en brandwonden.
Volgens de brandweercommandant is de oefening
goed verlopen. Het doel
was primair ‘oefenen’: de
ongeveer 280 vrijwillige
bhv’ers op de campus zijn
verplicht jaarlijks minimaal tweemaal aan een
oefening deel te nemen. In

UK - Universiteit Groningen

Guerrilla-girl Tanja

Foto: Peter Spijker

totaal waren 150 man bij de
oefening betrokken. Daaronder zo’n 20 Lotusslachtoffers,
mensen
die
getraind
zijn
om
slachtoffer te spelen.
Vorig jaar was er voor het
eerst een grote bhv-oefening op de TU/e-campus.
Het is de bedoeling deze in
het vervolg eens per twee

jaar te houden. De Roy van
Zuydewijn hoopt op termijn een oefening te doen
rond een echt grote calamiteit, bijvoorbeeld een
explosie in chemicaliënopslaggebouw BBC. “Daar
zijn best mooie scenario’s
voor te bedenken”, aldus de
brandweercommandant./

.

Het Groningse universiteitsblad UK besteedt volop
aandacht aan oud-studente en FARC-strijdster Tanja
Nijmeijer. Ditmaal interviews met mensen die haar beter
kenden. Redacteur Lieven Sioen van de Belgi sche krant De
Standaard reisde in augustus 2001 tien dagen met haar
door Columbia. Hij rekende haar destijds zeker niet tot de
‘groentjes’. Dat zijn westerlingen die verbaasd reageer den op de mededeling dat guerrillagroepen als de FARC
mensenrechten schenden. Iemand die, zoals Nijmeijer,
dan al een jaar in Columbia heeft gewoond, moet op de
hoogte zijn geweest van de slechte reputatie van de FARC,
aldus Sioen. Antropoloog Dick Papousek herinnert zich
haar als een goede studente en is verbaasd over haar
FARC-verbintenis. “Maar in het algemeen kiezen mensen
soms voor de goede zaak aan de verkeerde kant”, aldus
Papousek.

U-Blad - Universiteit Utrecht

Bestorm het bestuursgebouw

Wil Kling, deeltijdhoogleraar intelligente elektriciteitsnetwerken

Betrouwbaarheid stroomvoorziening zal afnemen
De economische trendwatcher Jeremy Rifkin pleit in De
Volkskrant van maandag 17 september voor een vrij
energienet en stelt daarbij internet als voorbeeld.
Productie en distributie moeten gescheiden worden
volgens de Amerikaan. Daarbij moet ruim baan
gegeven worden aan de kleine toekomstige leveranciers van energie, zoals huishoudens en kleine
bedrijven, die zelf energie gaan produceren met
behulp van zonnepanelen, wind, waterkracht en afval.
Deeltijdhoogleraar prof.ir. Wil Kling houdt zich bij de
faculteit Elektrotechniek onder meer bezig met het
ontwerp van het elektriciteitsnet, de transitie naar intelligente netwerken, en het integreren van duurzame
bronnen zoals windenergie in het bestaande energienetwerk. Rifkin noemt drie opvattingen betreffende het
al dan niet splitsen van de energiebedrijven.
Eurocommissaris Neelie Kroes wil de energiebedrijven
dwingen hun leidingen te verkopen. Sommige collega’s
van haar willen juist dat de energiebedrijven eigenaar
blijven van de netwerken. En er bestaat een groep die
suggereert een nieuwe weg in te slaan. Zij willen het
netwerk in handen geven van een publieke autoriteit,
analoog aan het internet. Volgens Kling wordt in
Nederland sterk ingezet op die laatste optie. Toch is het
volgens hem ook heel goed denkbaar dat een energiebedrijf een onderdeel afsplitst, en dat het daarna onder
een andere naam wordt ondergebracht binnen de
holding van het bedrijf. “Je moet de activiteiten van dat
bedrijfsonderdeel dan wel heel zuiver apart zetten en ze
ook heel goed definiëren”, meent Kling.
Rifkin pleit in zijn stuk sterk voor splitsing. Wat kan daar de
reden van zijn?
“Ik denk dat hij bang is dat er anders blokkades worden
opgeworpen voor andere partijen die gebruik willen
maken van het netwerk. In Nederland zie je dat bijvoorbeeld ook bij KPN. De beheerder van de infrastructuur is meteen ook een heel grote speler op de telecommunicatiemarkt. Daar moet je als overheid dan een
sterke regulering voor opzetten. In Nederland houdt de
OPTA er het toezicht op.”

opwekken van energie met onder meer zonnepanelen en
windmolens. Betrouwbaarheid is in Nederland echter
van oudsher de meest belangrijke voorwaarde. Ik denk
dat we daar wel erg in waren doorgeschoten. Ik kan me
goed voorstellen dat de betrouwbaarheid in de toekomst
minder wordt, in ieder geval voor die afnemers die daar
niet zo’n behoefte aan hebben.”
Rifkin schat dat hervorming van het Europese elektriciteitsnetwerk naar het voorbeeld van internet de komende dertig
jaar 750 miljard euro gaat kosten, maar dat het ook tienduizenden banen zal opleveren. Zijn die verwachtingen reëel?
“Over dat bedrag van 750 miljard durf ik niet zo ééntwee-drie een uitspraak te doen. Het IEA (International
Energy Agency, red.) in Parijs publiceert ook regelmatig
van dit soort cijfers, maar over het algemeen zitten
hierin ook de investeringen in nieuwe elektriciteitscentrales. Werken als een internet wil zeggen dat de klanten
er naar believen aan kunnen leveren en ervan kunnen
afnemen op basis van de eigen keuzes die men continu
kan maken. Dat zo’n hervorming veel banen gaat opleveren, lijkt me logisch. Er moeten nieuwe installaties
ontwikkeld worden, er moet software voor geschreven
worden. Veel industriële spin-offs zullen er het gevolg
van zijn. Dat kun je nu al zien bij de grootscheepse
aanpak van windmolens in Duitsland en Denemarken.
Dat heeft in die landen de laatste jaren ook duizenden
extra banen opgeleverd.”
“In Nederland heeft de regering besloten om de
komende jaren in alle huishoudens intelligente meters
te laten plaatsen. Het gaat dan om zo’n zes miljoen
exemplaren. Die moeten allemaal geplaatst worden en
de gegevens die de meters opleveren, moeten ook weer
verwerkt worden. En daarmee ontstaan dan geweldige
mogelijkheden om de individuele klant te betrekken bij
de handel van elektriciteit. Ook dat gaat weer banen opleveren.”/

.

In het U-Blad roept historicus Thomas van der Dunk zijn
studenten op om het bestuursgebouw te bestormen. Dit
omdat bij de faculteit Geschiedenis zijns inziens geen
fatsoenlijk onderwijs gegeven kan worden. Van der Dunk
verzorgde vorig jaar als invaller een paar cursussen en
werd daar niet gelukkig van. De colleges waren verkocht
als responsiecolleges voor maximaal veertig studenten,
maar in werkelijkheid zaten er honderdveertig. Weg
interactie. Op de voorbereiding van zijn studenten heeft
hij ook wel wat aan te merken. “Sommige studenten
dachten serieus dat Karel de Grote in de achttiende eeuw
leefde en dat Brezjnev vóór Stalin kwam.”

Resource - Universiteit Wageningen

Killermug bedreigt ouderen en
kinderen
De Aziatische tijgermug, die gastheer is van het
chikungunya-virus, zou een bedreiging kunnen gaan
vormen voor bejaarden en kinderen in Europa. Dat vertelt
hoogleraar Willem Takken in Resource. In Italië zijn er al
tweehonderd mensen ziek van geworden, waarvan er één
is overleden. Ook in Nederland is het infame insect al
gesignaleerd. Hij reist onder meer mee in partijen twee dehands banden, waar vaak een plasje water in blijft
staan. Een prachtige broedplaats voor deze bloedzuiger.

Delta -TU Delft

Afvallig zonder angst
Docent filosofie ir. Behnam Taebi vertelt in Delta over hoe
je in Nederland openlijk ex-moslim kunt zijn, zonder dat je
verstoten of bedreigd wordt. Taebi zegt zich geërgerd te
hebben aan alle ophef rondom Eshan Jami, de PvdA’er die
het comité van ex-moslims oprichtte en die bedreigd en
mishandeld werd. Alle aandacht voor Jami was volgens
Taebi te danken aan het feit dat het voor de media
komkommertijd was. Inmiddels heeft hij zich met een
klein groepje tegen het comité van Jami gekeerd. Over de
vrijheid van meningsuiting zegt hij: “Bezig je het vrije
woord, dan moet je je realiseren dat je verantwoordelijk heden hebt. Vrijheid van meningsuiting geeft je niet het
recht om mensen te beledigen.”

Folia - Universiteit van Amsterdam

Playmate gek op studeren
Eerstejaars studente Gedrag en samenleving Marcella
Nihof, tevens Playmate van het jaar 2006, zegt in Folia gek
te zijn op studeren. Van één van haar docenten kreeg ze
alvast een fijn compliment: “Nu heb ik je nog beter leren
kennen.” Op de vraag of ze de fotoreportages in Playboy
niet vernederend vindt voor vrouwen, zegt ze: “Ik begrijp
dat het weinig emanciperend wordt gevonden. Maar ik
maak mijn eigen keuze. Het zijn mijn tieten en vagina.”

Een veel gehoord argument tegen opsplitsing is de waarschuwing dat dit zal leiden tot vaker en langduriger uitval
van de stroomvoorziening. Is die waarschuwing reëel?
“Feitelijk bestaan er drie urgente eisen als het gaat om
stroomvoorziening. Het moet betrouwbaar zijn, economisch rendabel en er moet rekening gehouden
worden met het milieu. Vooral dat laatste punt maakt dat
er de laatste jaren zoveel aandacht is voor het duurzaam
Prof.ir. Wil Kling.
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Soepeler instromen vanuit het hbo
Vanaf dit collegejaar kunnen
studenten van een aantal
Nederlandse hogescholen nog
tijdens hun bacheloropleiding
een zogeheten ‘doorstroomminor’ volgen. Deze moet de
overstap naar de TU/e versoepelen. De eerste vijftig studenten, van vijf verschillende
hogescholen, zijn hier inmiddels mee begonnen.
Met een hbo-bachelor op zak kun
je niet zonder meer een master
gaan doen aan de TU/e. Tot nu toe
moesten hbo’ers die dit wilden na
hun bachelor eerst een schakelprogramma volgen van dertig
studiepunten. Vaak kost ze dat
een heel jaar, omdat hun afstudeerdatum vaak niet aansluit bij
het begin van het collegejaar aan
de universiteit. Om deze situatie
te verbeteren, heeft een speciale
projectgroep van de TU/e onder
leiding van dr.ir. Bram de Kraker

in samenwerking met de
Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN), Fontys Hogescholen, de
Avans Hogeschool, Hogeschool
Zuyd en de Hogeschool Utrecht
een zogeheten ‘doorstroomminor’ opgezet. De HAN ondertekent hierover aanstaande
maandag, 24 september, op de
TU/e een convenant. Deze hogeschool levert dit pilot-jaar veruit
de meeste studenten: dertig.
Bij de doorstroom-minor komt
het erop neer dat het schakelen is
‘ingedaald’ in de hbo-opleiding.
Het hbo selecteert de studenten
die willen doorstuderen. Zij
volgen in het derde jaar van hun
studie één semester lang op de
woensdag en de vrijdag speciale
vakken aan de TU/e, waarbij de
nadruk ligt op wiskunde en de
oriëntatie op onderzoek. Halen
zij deze vakken op TU/e-niveau,
dan mogen ze aan de TU/e door
voor de doorstroom-minor, die

na het hbo vrijstelling oplevert
van het schakelprogramma van
de TU/e. “Wie de vakken slechts
op hbo-niveau haalt, gaat ook
door, maar dan aan de hogeschool en binnen de minor ‘academische oriëntatie’. Zij moeten
bij de overstap wel gewoon het
schakelprogramma
volgen”,
vertelt drs. Jim Bergmans van
STU.
IJverige en gemotiveerde hbo’ers
zullen dus soepeler kunnen overstappen. Voor de TU/e heeft deze
constructie als voordeel dat al op
het hbo een selectie plaatsvindt.
Bergmans: “We hebben er niets
aan als er grote aantallen hbo’ers
aan de TU/e zouden komen
studeren, die vervolgens de
overstap niet aan blijken te
kunnen. De doorstroom-minor is
dan ook niet gericht op kwantiteit, maar op kwaliteit. De juiste
studenten moeten op de juiste
plek terechtkomen.”/

.

Secretarissen, Kanzler en Kanzlerinnen
bijeen in Eindhoven

De universiteitssecretarissen van
Nederland en van de Duitse
deelstaat Nordrhein-Westphalen
( K a n z l e r u n d K a n z l e r i n n e n in het
Duits) hadden vrijdag 14 septem ber hun tweejaarlijkse overleg.
De 23 secretarissen -11 uit
Nederland en 12 uit Duitslandwisselden in Eindhoven ervarin -

Emoticons werken
Emoticons kunnen gezichtsuitdrukkingen vrij goed vervangen.
Ze uiten emoties en zetten uitspraken kracht bij. Dat blijkt uit
het proefschrift ‘Exploring the
missing wink’ van psycholoog
Daantje Derks, waarop zij vrijdag
21 september promoveert aan de
Open Universiteit. Emoticons
werken best goed, concludeert ze.
Toch begrijpen ontvangers van
emoticons de gele gezichtjes
soms verkeerd. Zo denken ze
vaak dat de emoticons bedoeld
zijn om boodschappen ‘in het
juiste perspectief te zetten’. Die
reden hebben de verzenders
zelden. Smileys kunnen echte
gezichten niet vervangen, stelt
Derks. “Als iemand iets vrolijks
vertelt met een droevig gezicht,
dan geloven mensen de bood-

gen uit en spraken onder meer
over de Nederlandse 3TU en de
Duitse TU9.
De bijeenkomst is om de twee
jaar, afwisselend in Nederland en
in Duitsland, elke keer aan een
andere universiteit. Ook met
Belgische collega’s en collegasecretarissen uit de noordelijker

schap meteen niet meer. Dan
vragen ze bijvoorbeeld: ben je wel
echt zo gelukkig? Als iemand
schrijft dat hij gelukkig is en dan
erachter zet, dan weet dat poppetje toch niet de hele boodschap
te ondergraven.” Ze heeft niet
onderzocht hoeveel mensen zich
ergeren aan smileys. (HOP)

Fotowedstrijd
jarig KNAW
De Koninklijke Nederlandse
Akademie van Wetenschappen
bestaat in 2008 tweehonderd
jaar. In het kader hiervan heeft de
KNAW een fotowedstrijd uitgeschreven met ‘de magie van
wetenschap’ als thema. Op
www.knaw.nl/photo is meer
informatie te vinden.

gelegen deelstaat Niedersachsen
zijn er vergaderingen met een
soortgelijke regelmaat, laat
TU/e-secretaris ir. Harry Roumen
weten. Vrijdagavond ging het
gezelschap uit eten, op zaterdag ochtend bezocht de groep drie
musea in Eindhoven.
Foto: Rien Meulman

Dief verstopt tas
op TU/e
Op dinsdag 18 september hield de
politie rond 16.45 uur aan de
zuidzijde van De Bunker een
jongeman op een scooter staande.
Hij bekende eerder die dag een
inbraak te hebben gepleegd in
Son. Daarna zou hij de buit op het
TU/e-terrein hebben verstopt om
later op te komen halen. Politie
en opgeroepen TU/e-bewakers
gingen op aanwijzing van de
jongen naar de fietsenstalling bij
het Helixgebouw, waar zij inderdaad een gestolen tas aantroffen.
Wat erin zat, is niet bekend. De
politie heeft jongen en tas meegenomen naar het bureau.

Ontgroening door Delftsch
Studenten Corps ‘onacceptabel’
De SP-fractie van de Delftse
gemeenteraad wil dat het college
van B en W van Delft onderzoek
doet naar de vermeende mishandeling van een student tijdens de
afgelopen ontgroeningsperiode
bij het DSC. Aanleiding is een
ingezonden stuk in nrc-next
(http://www.nrc.nl/opinie/
article768070.ece), geschreven
door de vader van de student, zelf
een oud-lid van DSC. SP-raadslid
Martijn Sipkema vindt de
ontgroeningspraktijken ‘onacceptabel’.
Volgens de vader, Karel Kuilman,
werd zijn zoon ’s nachts wakker
gehouden met fel licht dat
reageerde op een bewegingssensor en sliep hij in een natte
slaapzak. ‘Feuten’ werden aan
hun polsen opgehangen in een
kast, hij kreeg een rauw ei te

slikken, de feuten werden veelvuldig geslagen - met de vlakke
hand, meisjes werden aangesproken met ‘hoer’, ze moesten
zitten in ijswater en ze moesten
allemaal drinken van dezelfde
fles. De zoon liep bij de ontgroening keel- en oorontsteking
op en kwam ‘mentaal gesloopt’
thuis, schrijft Kuilman. “Het
DSC is verworden tot een kweekvijver voor beulen die zich
zouden thuis voelen in de Abu
Ghraib-gevangenis in Irak”, concludeert hij.
Het DSC laat in reactie op het opiniestuk van Kuilman weten dat
het ei-incident ‘absoluut niet iets
is dat tijdens de KMT (kennismakingstijd) gebeurt’. Verder is
fysiek contact ‘uit den boze’,
aldus de DSC-woordvoerder./

.

Loopbaan onder de loep
met MinorKeuze Middag
Een uitgelezen mogelijkheid
om je loopbaan nog eens onder
de loep te nemen; zo bestempelt studieadviseur drs. Josje
Termeer-Knoop de keuze voor
een minor, waarmee studenten
onderwijs kunnen volgen aan
een andere bacheloropleiding.
Op woensdag 26 september
kunnen TU/e’ers die voor deze
keuze staan, zich uitgebreid
over de mogelijkheden laten
informeren op de tweede
MinorKeuze Middag.
Op de minorensite van het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU) is weliswaar al
veel informatie te vinden, “maar
op de keuzemiddag kunnen we
nadrukkelijker ingaan op individuele vragen en behoeften”,
aldus studieadviseur TermeerKnoop. In de W-hal wacht studenten een minorenmarkt met
informatiestands, de minorbios
met korte videopresentaties en
de minorencafés, waarin de minorcoördinatoren van de faculteiten ‘eigen’ studenten bijpraten
over de regels en mogelijkheden.
Studenten Scheikundige Technologie en Technische Natuurkunde waren in 2006 de eersten
aan de TU/e die kennismaakten
met de minor. Afgelopen jaar
haakten diverse faculteiten aan

en kwam er een fiks aantal
minoren bij, zoals Engineering
for Health en Polymeren.
Overigens doen nog niet alle
faculteiten mee; studenten van
Biomedische Technologie en
Bouwkunde hoeven dit jaar nog
geen minor te kiezen.
Volgens ir. Marcel Visschers van
STU, lid van de werkgroep
Implementatie Minoren, zijn
nog geen getallen voorhanden
over hoeveel studenten met de
minor dichtbij huis blijven en
hoeveel er bij een andere bacheloropleiding ‘shoppen’. “Maar ik
weet dat bijvoorbeeld Scheikunde en Natuurkunde hun studenten nadrukkelijk stimuleren
om juist elders te gaan kijken.”
Of de minor al echt lééft bij studenten? Moeilijk te zeggen, vindt
Termeer-Knoop. “Ik denk dat dat
per faculteit verschilt. We
merken wel dat de minor een
steeds grotere rol gaat spelen in
de aanloop naar de keuze voor
een master. Steeds meer studenten zien het als een mogelijkheid
om in hun loopbaan een slag
naar links of naar rechts te
maken.”/

.

Woensdag 26 september, 15.00-17.00
uur, W-hal. Aanmelden is niet nodig.

Mare blijft weekblad met nieuws
Het Leidse universiteitsblad
Mare blijft wekelijks verschijnen. Dat heeft het bestuur van
de Universiteit Leiden besloten. Plannen om het blad zijn
nieuwsfunctie te ontnemen,
gaan niet door.
In een persbericht laat het
bestuur van de instelling weten
‘oprecht verbaasd’ te zijn over de
commotie die in de media
ontstond over de plannen rond
het weekblad. Van een aanval op
de onafhankelijkheid van Mare
zou nooit sprake zijn geweest.
Toch kiest het bestuur eieren
voor zijn geld.
Wel staat het nog steeds achter
het idee dat Mare een aanvulling
moet zijn op de nieuwsbrief,

waarvan de woordvoerder van het
College van Bestuur hoofdredacteur is. ‘Ter voorkoming
van doublures en uit het oogpunt
van efficiëntie’ is het volgens het
Leidse CvB ‘uitstekend mogelijk
om een dergelijke complementaire functie in een tweewekelijks
verschijnend ritme vorm te
geven’. Daarom was het plan een
‘innovatief idee’, niet bedoeld als
beknotting van Mare.
Mare-hoofdredacteur
Frank
Provoost is opgelucht. Een tweewekelijks opinieblad zonder
nieuws zou volgens hem geen
bestaansrecht hebben gehad. “Ik
hoop dat het college ons
voorlopig een jaar of vijf met rust
laat.” (HOP)/

.
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Het ontsluieren van de diepere
betekenis in oude software

Software/Xavier Theunissen
Foto/Bart van Overbeeke
Softwareprogramma’s zijn zelden foutloos. Afhankelijk van de samenwerking
tussen verschillende programmeurs, de complexiteit van de software en de
duur van de testperiode zal een programma sneller of minder snel crashen.
Vaak is het echter niet mogelijk om als softwaregebruiker hier een vinger
achter te krijgen. Promovendus Lucian Voinea ontwikkelde voor het eerst een
methode om de ontstaansgeschiedenis, en daarmee deels de kwaliteit, van
een softwareprogramma visueel inzichtelijk te presenteren. Hij verdedigt op
maandag 1 oktober zijn proefschrift ‘Software Evolution Visualization’.

“Software evolueert soms met rare
sprongen”, zegt Voinea. “Soms neemt
een programmeur een ontwerpbeslissing
die op het moment klein lijkt, maar die in
de loop der tijd een flinke impact heeft op
de stabiliteit van het hele programma.”
Het beroemdste voorbeeld hiervan is de
millenniumbug. Om in de begintijd van
de softwareprogrammatuur ruimte te
besparen, die toen ontzettend duur was,
werden de jaartallen in slechts twee
cijfers weergegeven. Om de overgang
naar het jaar 2000 toch vlekkeloos te
laten verlopen, was een wereldwijde
reparatie-inspanning noodzakelijk.
“Met dit simpele voorbeeld kun je zien
dat veel problemen in software vaak niet
het gevolg zijn van stomme fouten, maar
van bewust gemaakte keuzes. Met mijn
methode kun je erachter komen wat de
redenen van de programmeurs indertijd
waren voor het maken van ontwerpcodes.” Een voorbeeld van software uit
het verre verleden is de vele ‘onleesbare’
antieke software bij bijvoorbeeld banken.
Bovenop de eerste oude regels code is
vaak een lappendeken aan nieuwe programmatuur ontstaan, waarbij niet altijd
meer te achterhalen is waarom ontwerpbeslissingen in het verleden genomen
zijn. Voinea: “Een programmeur kan
bijvoorbeeld besloten hebben om twee
stukken software te splitsen. Wellicht
omdat dat beter is voor de stabiliteit van
het programma. Maar dat weet je nu niet.
Een programmeur die in een volgende
versie die stukken software bij elkaar zou
willen zetten, kan dan onbewust een
flinke fout begaan.”
Het maken van grote pakketten software
die foutloos werken, is in de praktijk dan
ook een zeer moeilijke opgave. Steeds
vaker zijn softwareproblemen de oorzaak
van treinvertragingen, elektriciteitsstoringen of internetuitval. Zo werd in
juni van dit jaar bekend dat mislukte ictprojecten de overheid in de afgelopen vijf
jaar maar liefst honderd miljoen euro
hebben gekost. Elke manier om de
kwaliteit van het ontwerp en het onderhoud van software te verbeteren, is dan
ook meer dan welkom.
“Een bekende manier om te snappen hoe
software in elkaar zit, is ‘reverse engineering’. Hierbij maak je een snapshot

Zuivere simulatietechniek voor vuile verbranding
Ruim een half miljard auto’s rijden er
momenteel wereldwijd rond, en
daarnaast nog eens zo’n tweehonderd
miljoen bussen en vrachtwagens. Toch
kan de auto-industrie nog niet precies
modelleren hoe verbranding in motoren
verloopt. Promovendus ir. Vincent
Huijnen (28) zette de eerste stappen om
nauwkeurig op elk punt en elk tijdstip
te berekenen wat er gebeurt in een
cilinder van een dieselmotor. Hij
gebruikte hiervoor een methode uit de
wereld van de weersvoorspelling.
“RANS is eigenlijk gerommel”, vertelt aio
Vincent Huijnen over de techniek die
momenteel de standaard is om processen
in verbrandingskamers van motoren te
simuleren. RANS kijkt naar gemiddelde
waardes, bijvoorbeeld voor de luchtsnelheid, waardoor het weinig kan zeggen
over de zeer turbulente stromings- en
verbrandingspatronen in cilinders.
Met LES (Large Eddy Simulation) moet
dat wel kunnen, is de gedachte achter het
onderzoek van Huijnen. “LES komt oorspronkelijk uit de weervoorspelling-

techniek. Het is een hele schone, zuivere
techniek, die nog heel weinig is toegepast
op verbrandingsmotoren”, vertelt hij. De
crux van LES zit ‘m in het woord Eddy,
wat ‘vortex’ ofwel werveling betekent. De
techniek bekijkt wat voor wervelingen er
plaatsvinden en hoe die wervelingen
elkaar weer beïnvloeden. “Het idee is: ik
reken elke wervel uit, en als je dat heel
precies doet, dan weet je alles. In de
theorie dan. In de praktijk blijkt dat niet
zo gemakkelijk. Bij het weer, in de atmosfeer, heb je weinig randen. Dat maakt
het daar gemakkelijk toe te passen. Maar
in een motor heb je een complexe geometrie met heel veel wanden, die de
stroming beïnvloeden. Bovendien heb je
heel hoge snelheden en heel kleine
Eddy’s die je moet meenemen in je
berekeningen.”
Huijnen beperkte zich daarom bij de toepassing van LES op motoren tot het oplossen van een deel van het probleem. Hij
maakte een simulatie van alleen de
bovenkant van een cilinder -van een
dieselmotor- daar waar de lucht binnenstroomt. Verder staan de kleppen en de

zuiger van de motor stil in zijn simulatie.
En er wordt ook geen diesel ingespoten,
dus er is ook nog geen verbranding. De
enige beweging is die van de lucht die
naar binnenstroomt langs de kleppen.
“En dat was al complex genoeg”, vertelt de
aio. Want echt betrouwbaar bleken zijn
simulaties uiteindelijk niet. Zijn model
voorspelt de stromingspatronen in grote
lijnen goed, en in veel meer detail dan
RANS. Maar bij verschillende simulaties
komen er niet dezelfde voorspellingen
uit. Dat wil overigens niet zeggen dat hij
geen vooruitgang heeft geboekt. “Mijn
belangrijkste bijdrage is dat we nu weten
wat de aspecten zijn waarop je moet
letten en welke problemen je moet oplossen.”
Een tweede stap die hij zette, was het toepassen van LES op de simulatie van de
inspuiting van brandstof bij zogenoemde
gasjet-systemen. Hij bekeek hoe het
turbulente mengproces van brandstof
met lucht tijdens de inspuiting verloopt.
Dit leverde wel een betrouwbare simulatie op.
Pas bij stap drie kwamen er vlammen

kijken bij het onderzoek van Huijnen, diffusievlammen. Dat zijn vlammen waarbij
de verbranding aan de rand van de vlam
plaatsvindt, daar waar zuurstof en brandstof mengen. Net zoals in een dieselmotor. Hij modelleerde de verbranding
van twee stoffen: methaan (CH4) en
benzeen (C6H6). “Bij methaan komt
chemisch nog niet zo veel kijken.
Benzeen is een stapje verder. Daar
ontstaat al roet bij.” Met name dit laatste
aspect had zijn interesse: het chemisch
complexe en relatief onvoorspelbare
proces van roetvorming. Waar in de vlam
ontstaat hoeveel roet? Hij keek nog niet
naar dieselvlammen. “Diesel bestaat
onder meer uit heptaan, C7H16. De verbranding daarvan is nog te ingewikkeld
om chemisch te beschrijven.”
Huijnen typeert zijn werk als een terreinverkenning van de toepassing van LES op
verbrandingsmotoren. Toch is het de
toekomst, denkt hij. Vroeger was gedetailleerde simulatie onmogelijk door gebrek
aan rekencapaciteit. Maar die bottleneck
verdwijnt snel door de toegenomen
rekenkracht van computers. Bovendien
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van het huidige systeem, en probeer je te
begrijpen hoe alle componenten op
elkaar inwerken. Maar het is slechts een
plaatje wat je krijgt. Je kunt niet achterhalen wat de overwegingen zijn geweest
waarom de software zo in elkaar zit, of
hoe de software is geëvolueerd. Want daar
kun je ook erg relevante informatie uit
halen.”
Voinea heeft in zijn onderzoek een
speciale tool ontwikkeld, de Visual Code
Navigator (VCN), waarmee hij op basis
van het gehele softwarearchief veel
informatie kan opduiken. Zo kan hij
bijvoorbeeld op het niveau van coderegels
goed visueel in kaart brengen welke code
een bepaalde programmeur heeft
geschreven, of wat hij precies heeft
veranderd. “Dit is vooral handig voor
nieuwkomers in een project. Zij kunnen
hierdoor snel ingewerkt raken in het
team, en een goed overzicht krijgen van
de voorgaande kwesties die bij de ontwikkeling van de software hebben gespeeld.”
Ook op het niveau van afzonderlijke files,
of op het niveau van het gehele systeem
kan Voinea nieuwe informatie opdiepen.
“Wat je als projectmanager van het ontwikkelen van nieuwe software wilt
voorkomen, is dat je teveel afhankelijk
wordt van één persoon. Stel dat deze ziek
wordt, of opeens een andere baan kiest,
dan hang je en kun je soms voor een
groot deel opnieuw beginnen.” In de softwarepakketten die Voinea analyseerde
voor zijn proefschrift kwam hij dat
probleem vooral tegen bij open sourcesoftware. “Dat zijn vooral in het begin
hobbyprojecten waarbij een goeroe het in
zijn eentje van de grond heeft getrokken
en het voor een groot deel blijft doen. De
inbreng van anderen zijn, al klinkt het
misschien een beetje tegenstrijdig bij
open source-software, relatief beperkt. Bij
commerciële pakketten zie je een meer
gelijke verdeling.” Voinea moet lachen bij
zijn verhaal over een softwareproject bij
zijn faculteit Wiskunde & Informatica.
Hier had een tijdelijke kracht zich
praktisch onmisbaar gemaakt door een
heel groot deel van het programmeerwerk
voor zijn rekening te nemen. Er restte de
faculteit niets anders dan deze persoon
na afloop van zijn tijdelijke dienstverband een verlengd contract aan te
bieden. “Niet dat dat een groot probleem
was, want hij kon erg goed programmeren”, aldus Voinea.

tijd in kaart te brengen, evenals de groei
van de complexiteit van de software. Dat
is vaak een oplopende lijn. Solide softwareprogrammatuur met weinig fouten
zou idealiter hierbij een afvlakkende
curve moeten vertonen, waarbij je kunt
zien dat de laatste periode vrijwel uitsluitend besteed is aan het testen en
verwijderen van ‘bugs’ in de software.
Voinea heeft bij zijn ontwerp de gebruiker van de software altijd in zijn vizier
gehouden. “Deze moet in een oogopslag
kunnen zien wat de kwaliteit van de
software is. Dus inzicht in de mogelijke
afhankelijkheid van een dominante
programmeur is cruciaal, net als een
bewijs dat er veel energie en tijd heeft
gezeten in het testen van de software. Het
ergste wat je kan overkomen, is dat je
software krijgt aangeleverd waarbij tot op
de laatste dag nog nieuwe regels zijn toegevoegd.”

Ondernemerschap
Voinea realiseert zich dat hij een interessante tool heeft ontwikkeld. “Misschien
begin ik hiermee wel mijn eigen startup”, zegt hij verwachtingsvol. “Want dit is
een tool die je op praktisch alle bestaande
software kunt loslaten, mits je volledige
inzage hebt in de ontstaansgeschiedenis.
Dus alle regels vanaf versie 1.0. Vanuit
een aantal partijen is al interesse
getoond. Zo ben ik met een van de ontwikkelaars van KDE, een desktopomgeving van Linux, in gesprek. Hij wil
de Visual Code Navigator misschien
inzetten in hun kwaliteitssysteem, omdat
hij erg geïnteresseerd is in een manier
om continu de kwaliteit van de software
te monitoren.”
Dus, wie weet, misschien dat Voinea
binnenkort de stap zet naar het ondernemerschap. Hij merkt wel dat maar weinig
mensen echt enthousiast reageren als hij
zijn plannen vertelt. “Ik krijg vaak te
horen dat het een te groot risico is, dat ik
teveel bureaucratie ga krijgen of dat ik
beter eerst een baan bij een groter bedrijf
kan nemen. De sfeer in Nederland is niet
echt ondernemers-minded, in tegenstelling tot in Roemenië, waar ik vandaan
kom. Daar beginnen veel meer studenten
na hun studie te pionieren. Gelukkig kom
ik af en toe ook mensen tegen die me wel
enthousiasmeren. En ik heb ook al een
gesprek met het TU/e Innovation Lab
gehad, dat helpt ook.”/

.

Programmeerhistorie
Voinea kan met zijn tool nog andere
nieuwe informatie uit de programmeerhistorie halen. Zo weet hij de groei van
het aantal coderegels in de loop van de

Wie kennis wil maken met de tool die Voinea heeft
ontwikkeld, kan deze downloaden op
www.win.tue.nl/~lvoinea/VCN.html.

“Philips heeft de High Tech Campus (HTC) op gericht om innovatie te stimuleren. Dat klinkt
goed, maar hoe bereik je dat?” Op woensdag
5 september studeerde bij Technische
Bedrijfskunde de eerste lichting van master opleiding Innovatie Management af. Michel
van der Borgh was een van de geslaagden. Hij
onderzocht het campusmanagement van de
HTC.
Van der Borgh bezocht voor zijn onderzoek
bedrijven die op de campus zaten, of er net
waren vertrokken. Uit zijn literatuuronder zoek bleek dat bedrijven een locatie als de
HTC kiezen om vier redenen, waarvan effi ciëntie en reputatie de twee belangrijkste
zijn. Van der Borgh ondervroeg ze op die vier
punten. “Ze zijn enthousiast over de facili teiten. Er zijn bijvoorbeeld cleanrooms en
dure apparatuur te huur.” Ook de reputatie
bleek een belangrijk argument. “Philips is zo
bekend, dat ze de HTC tot in Singapore
kennen. Dat is anders als je op industrie terrein De Hurk zit.” Minder tevreden waren
de bedrijven over de organisatiestructuur en
de hoge huurprijs. “Wie een innovatief idee
heeft, heeft in de beginfase meestal niet het
geld om zich op de campus te vestigen.” Dat
bleek een pijnpunt, want Philips focust in
wervingscampagnes juist op starters.
Van der Borgh schreef een rapport waarin hij

het management van de HTC adviseert zich te
richten op bedrijven die al iets verder zijn in
hun ontwikkeling. “Bied starters de mogelijk heid van de faciliteiten gebruik te maken,
maar probeer niet krampachtig om ze naar de
HTC te halen. In de beginfase zijn ze beter af
op bijvoorbeeld een universiteitscampus. Ik
adviseer de HTC daarom nauwe banden te
onderhouden met universiteiten. Dan zal een
bedrijf makkelijker overstappen wanneer het
begint te groeien.” Ook moet de HTC niet
proberen bedrijven vast te houden die de
overstap maken naar grootschalige produc tie. Daarvoor leent het terrein zich niet goed.
“Het vertrek van bedrijven werd als falen
beschouwd, maar volgens mij is het een
logische ontwikkeling”, zegt Van der Borgh.
“Bovendien komt er zo weer ruimte voor
nieuw initiatieven.”
Voor het management waren de bevindingen
van Van der Borgh een eyeopener. “Ik heb
mijn analyse al in een aantal rapporten
voorbij zien komen.”
De student gaat nog niet zelf het bedrijfs leven in. De wetenschappelijke aanpak beviel
hem, dus is hij begonnen aan een promotie.

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Perspectief op nanotechnologie
Op donderdag 4 oktober houdt Technologiestichting STW in De Doelen in Rotterdam de
conferentie ‘Nieuwe perspectieven’. Gedurende een dag wordt ingegaan op de vraag welke
bijdrage nanotechnologieën kunnen leveren aan de grote maatschappelijke en econo mische uitdagingen. In de ochtend zijn er over dit onderwerp lezingen, een debat en
workshops. ’s Middags vindt de strijd plaats om de Simon Stevin Gezel 2007, waarvoor
drie recent gepromoveerden van de drie TU’s in aanmerking komen. Namens de TU/e
maakt dr.ir. Martijn Mies kans op de prijs. Hij is gepromoveerd op de ontwikkeling van een
innovatief microreactorsysteem voor het testen en screenen van diverse coatings. De
middag wordt afgesloten door prof.dr.ir. Ton van der Steen van het Erasmus Medisch
Centrum, die de Simon Stevin Meesteronderscheiding 2007 krijgt uitgereikt. Hij zal een
voordracht houden over innerlijke inzichten in hart- en herseninfarcten. Meer informatie
op www.stw.nl/conferentie2007.

nemen de eisen die gesteld worden aan
de uitstoot en aan de zuinigheid steeds
verder toe, waardoor het steeds meer
noodzakelijk wordt om in een vroeg
stadium van motorontwerp goed te weten
hoe die presteert. En daarvoor is simulatie hét middel bij uitstek. Maar er zal
nog minstens tien jaar voorbij gaan voor
LES zijn intrede doet in de auto-industrie, verwacht de aio. “Dit staat nog in de
kinderschoenen.”
Zelf zal hij er waarschijnlijk geen
bijdrage meer aan leveren. Hij krijgt geen
speciaal gevoel van motoren en vlammen. Maar wel van wervels, turbulentie
en complexiteit. Vandaar dat de 28-jarige
aio vanaf 1 september werkt bij het
KNMI, waar hij onder meer gaat werken
aan modellen van luchtvervuiling./

TU’s betalen Kennislink

.

Ir. Vincent Huijnen is op 4 september
gepromoveerd op zijn proefschrift getiteld
‘On the Application of Large-Eddy Simulations
in Engine-related Problems’.

Een vlam gesimuleerd met RANS (links) en
met LES (rechts).

De drie Nederlandse technische universiteiten dragen sinds het begin van dit studiejaar
gezamenlijk d e kosten voor een vakredacteur techniek bij de populair-wetenschappelijke
website Kennislink (www.kennislink.nl). Doel is een goedgevulde vakpagina met het
laatste wetenschappelijke nieuws, informatieve achtergrondartikelen en verdiepende
dossiers op actuele thema’s uit de technische wetenschappen. Eerder al sloot Kennislink
met verschillende andere partners vergelijkbare overeenkomsten voor een groot aantal
vakgebieden uit zowel de bèta, de alfa- en de gammawetenschappen.
De website Kennislink is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (OCW) om wetenschappelijke informatie toegankelijk te maken voor een
breed publiek. Sinds haar lancering in april 2002 is Kennislink met inmiddels een half
miljoen unieke bezoekers per maand uitgegroeid tot één van de meest bezochte populairwetenschappelijke websites in het Nederlandse taalgebied. Onder middelbare scholieren
en hun docenten is Kennislink een veelgebruikte informatiebron.
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Schuitje varen, pilsje drin
Het water onder de Erasmusbrug weerkaatst de gekleurde lichten van de
kantoren aan de Maasboulevard. Het is al
donker en een grote groep TU/e’ers staat,
zit en ligt op de kade. Ze praten wat na en
mopperen over de vertraagde bussen die
hen terug naar Eindhoven moeten voeren.
Twee studenten vragen zich hardop af

hoeveel deze zesde Mystery Tour de universiteit gekost heeft. De vergadering en
de lunch in de Rotterdamse Kuip, de
rondtocht op het monumentale stoomschip De Majesteit, een bierproeverij in
Dordrecht en het royale dinerbuffet op het
schip met zeker tien soorten toetjes.
“Minstens vijftienduizend euro”, schat

Geert Jansen overtuigd. Het werkelijke
bedrag blijft onduidelijk, aangezien het
CvB dit liever voor zichzelf houdt. De
meeste deelnemers zijn te moe, te verzadigd of te beschonken om zich er druk
over te maken. Het uitstapje heeft de hele
dag al weinig scherpe randjes gehad. Niet
dat de studenten mak zijn. Ze hebben
gretig gebruik gemaakt van de
gelegenheid het universiteitsbestuur
aan de tand te voelen over allerlei
onderwerpen. Avondeten in de
kantine. De toekomst van De Bunker.
De integratie van de buitenlandse
TU/e-studenten. De huisvesting op
de campus. Maar het was toch
bovenal reuzegezellig, zo met zijn
allen op die boot. De zon
scheen, de fanfare speelde
vrolijke liedjes en universiteitssecretaris Harry Roumen liep
zichtbaar in zijn element rond
over het dek met een glas in
zijn hand en studenten aan
zijn zijde.

Mystery Tour/
Foto’s/Iren
Met een pilsje in de hand en e
het prettiger kennismaken da
Vanuit die gedachte vond op
zesde Mystery Tour plaats: h
College van Bestuur met z
bestuurders uit alle geled
studentenleven. Het bier vloe
tongen kwamen los tijdens ee
de Rotterd

Slangenkuil
’s Morgens tegen elven, de
vergaderruimte in De Kuip.
“Dus ik teken Israël op een
kaartje, trek er een cirkel
omheen en zeg tegen de geest uit de
fles: zorg maar dat er vrede komt”,
vertelt rector Hans van Duijn zijn verbaasde, gniffelende toehoorders. “En
de geest antwoordt: sorry, dat is zo’n
enorme slangenkuil, dat is me te
complex. Ik zeg, maak in
dat geval Feyenoord maar
kampioen. De geest kijkt
me aan en vraagt: mag ik dat
kaartje nog eens zien?”
De grapjes van de rector en
secretaris Harry Roumen over
hun favoriete voetbalclubs zijn
voorspelbaar, maar vallen deze
ochtend in zeer goede aarde. Ze
zetten de toon voor de rest van de
dag. Hoewel er wel degelijk veel
inhoudelijk wordt gediscussieerd,
blijft de sfeer altijd opgewekt en
ontspannen. Even dreigt bestuursvoorzitter Amandus Lundqvist het
tij die ochtend te keren met een
tergend formele bestuurlijke
agenda. Maar discussieleider en
Bouwkundedecaan Jan Westra
brengt de moraal met zijn spitsvondige opmerkingen weer snel op
het juiste niveau.
Van de discussiepunten die
Van Duijn die
ochtend presenteert, blijven
enkele de

Intro en integratie buitenlanders
“We praten vaker over buitenlandse studenten dan met
ze”, merkt rector Hans van Duijn op aan het begin van
de dag. “Hoe zouden we buitenlandse studenten meer
kunnen betrekken bij het studentenleven?”
Ideeën hierover zijn er genoeg. Egbert Teeselink,
bestuurslid van de Tuna, denkt dat de Intro hiervoor
een goed instrument kan zijn. “De introductieweek
voor de masterstudenten vindt een week na de gewone
Intro plaats. Veel masterstudenten zijn buitenlanders.
Waarom zouden we ze niet gewoon laten meedoen met
de gewone introductieweek? Zo worden ze meteen
betrokken bij het studentenleven.”
Het idee krijgt veel bijval. Net zoals de suggestie om
b u i t e n l a n d s e s t u d e n t e n e e n N e d e r l a n d s e buddy t o e t e
wijzen. De opleiding Technische Bedrijfskunde heeft
daar enige ervaring mee. De exchange studenten
krijgen hun introductie tijdens de normale introductie week en Nederlandse studenten zijn hun mentor. “Je
ziet dat die buitenlandse studenten later heel vaak
terugvallen op intropapa’s”, weet Sander van Wijk uit

ervaring. Van Wijk is voorzitter van studentenfractie PF
en student Technische Bedrijfskunde. “Je hebt gewoon
zo’n bruggetje nodig. Pas stonden er 38 buitenlanders
bij onze eerste borrel na de vakantie. Omdat ik ze had
meegenomen. Ze zijn nieuwsgierig en willen graag
meedoen. En via die exchange studenten bereik je vaak
ook de buitenlanders die hier langer blijven.”
Het Eindhovense studentenleven is voor buitenlanders
vaak onzichtbaar, weten verschillende aanwezigen. Ze
willen wel meefeesten, maar weten niet waar en
wanneer die feesten plaatsvinden. Joep Huiskamp,
beleidsmedewerker en projectleider Eindhoven
Studentenstad, denkt dat het voor alle studenten mak kelijker moet worden elkaar te ontmoeten. “Eindhoven
is een stad waar heel veel gebeurt, maar er is veel
versplintering. Daardoor weten verschillende clubjes
niet van elkaar wat ze organiseren. Het zou een idee
zijn om een studentenportal te maken, waarop ieder een gemakkelijk kan zien wat er te doen is.”

gemoederen de rest van de dag bezighouden. Ten eerste het idee om voor elke
bacheloropleiding een canon vast te
stellen: een zogenoemde ‘body of
knowledge’ dat elke student aan het eind
van de bachelor toetsbaar moet beheersen.
Het idee oogst bij de studenten voornamelijk kritiek. Een onderwerp dat veel studenten na aan het hart blijkt te liggen, is
de integratie van buitenlandse studenten
in het Eindhovense studentenleven.
Terwijl ze vanaf het dek van De Majesteit
Kinderdijk voorbij zien glijden en begeleid door de fanfare in lange stoet door
Dordrecht struinen, zetten de studenten
en de bestuursleden hun discussies
hierover begeesterd voort (zie de kaderstukken).

Kennis maken
Het doel van de tweejaarlijkse Mystery
Tour is al jaren onveranderd: de aanwezigen krijgen uitgebreid de mogelijkheid
elkaar beter te leren kennen en te begrij-
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nken: Mystery Tour 2007
Enith Vlooswijk
ne Wouters
en luxe boot onder de voeten is
an in een stoffig TU/e-kantoor.
p donderdag 13 september de
het tweejaarlijkse uitje van het
o’n honderddertig studentderen van het Eindhovense
eide, het orkest speelde en de
en zonovergoten boottocht over
amse Maas.

pen. De meeste studenten kennen rector
Hans van Duijn en bestuursvoorzitter
Amandus Lundqvist als abstracte personages die hen stijfjes toespreken tijdens
de dies natalis of de opening van het academisch jaar. Vandaag kan daar verandering in komen.
Discussieleider Jan Westra heeft de
bestuurders ‘s ochtends nadrukkelijk de
opdracht gegeven zich zo weinig mogelijk
met elkaar te bemoeien en zoveel mogelijk met de studenten. Dat geldt ook voor
de verschillende directeuren bedrijfsvoering, de decanen en de beleidsmensen
die deze Mystery Tour opluisteren.
Af en toe drukken de bestuurders hun
snor. Terwijl de studenten opeen gepakt
hun glas heffen in de Dordrechtse bierproeverij De Raedtskelder, nippen Van
Duijn en Lundqvist samen met een tiental
kaderleden buiten op de balustrade van
hun pilsje. “Hier staat de oude garde”,
zegt Harry Roumen zodra ze op hun afzondering worden aangesproken. “Er is

hier meer zuurstof”, voert Lundqvist op
als excuus.
Toch krijgen de studenten ruimschoots de
gelegenheid om met de heren van gedachten te wisselen. “Ik heb met Van Duijn
gepraat over de rekrutering van studenten”, zegt Egbert Teeselink van de Tuna
avonds tevreden. “Ze rekruteren in het
buitenland en in de regio, maar waarom
niet boven de rivieren? We hebben hier
genoeg om daar te promoten. Daar was hij
het mee eens.” Ook Eugen Schindler van
de Japanse cultuurvereniging Kinjin is na
afloop zeer voldaan. Hij vouwt een lijstje
open met eigen discussiepunten. Ze zijn
allemaal aan bod gekomen. “We hebben
goed gebruik gemaakt van de mogelijkheid te praten met de hoge piefen.
Ze namen alle vragen heel serieus.
We kregen een duidelijk ja of nee,
of werden doorgestuurd naar de
juiste persoon. Ze deden absoluut
niet moeilijk.”
Mieke Nickien van het Eindhovens
Studenten Corps vindt dat Lundqvist
en Van Duijn wel erg samenklitten. “Dat was wel grappig.
Ze gingen het gesprek wel
aan, maar zochten het niet
echt op.”
Ook het CvB is tevreden over
de interactie. Universiteitssecretaris Harry Roumen heeft
ontdekt dat er onvrede bestaat
over de selectie van de teams
voor de Europese kampioenschappen. Dit jaar deed geen
enkel team van de TU/e mee,
terwijl de kampioenschappen in
Eindhoven plaatsvonden. “Daar
moeten we dus wat aan doen.”
Voor Van Duijn waren vooral de
gesprekken over het betrekken van de
buitenlandse studenten in de universiteitsgemeenschap zeer nuttig. “Hoe
kunnen we bijvoorbeeld de introducties
van verschillende groepen studentenbachelor- en masterstudenten, buitenlandse studenten- beter met elkaar
stroomlijnen? Dergelijke opmerkingen
neem ik echt ter harte.”/

.

Canon: kennis of vaardigheden?
“Studenten werken van tentamen naar tentamen”, licht
rector Hans van Duijn zijn vraagstelling op donderdag ochtend toe. “Zeker als docent bij de faculteit Wiskunde
& Informatica heb ik me vaak afgevraagd wat daarvan na
het tentamen nou eigenlijk blijft hangen. Is het wenselijk
dat we voor elke bacheloropleiding een soort canon vast stellen? Een ‘body of knowledge’ dat elke student paraat
moet hebben als we hem of haar middenin de nacht
wakker bellen?”
Wellicht schiet vooral dat ‘middenin de nacht wakker
bellen’ de studenten in het verkeerde keelgat. Hun
reactie op het voorstel van de rector varieert van licht
sceptisch tot zeer afwijzend. Dat heeft deels te maken
met een praktisch bezwaar: hoe moet deze basiskennis
aan het eind van de bachelor getoetst worden? “Ik ben
wel voor een canon, maar je bent zeker drie dagen bezig
om zoiets aan het eind van een opleiding te toetsen”,
zegt Willem Burger van studievereniging Thor
(Elektrotechniek). “Als het minder lang duurt, houdt het
te weinig in.”
Een Bouwkundestudente maakt zich zorgen over de
inhoud van de canon. “De opleiding Bouwkunde biedt
veel keuzevrijheid. Belemmert de canon niet onze
vrijheid om een eigen richting te kiezen?” Tenslotte zijn
er nog studenten die zich verzetten tegen het hele
principe van een canon. Iemand oppert voor een ‘body of
skills’ in plaats van een ‘body of knowledge’. “Het is
belangrijk om handvaten te krijgen waarmee je theorieën
in praktijk kunt brengen”, vindt een bestuurslid van roei -

vereniging Thêta. “Het kan me niet schelen als ik kennis
uit een boek moet halen, als ik maar weet dat de theorie
bestaat en waar ik hem moet zoeken. De ingenieurs opleiding geeft je een probleemoplossend vermogen.
Harde kennis hoort daar wel bij, maar het toepassen van
de kennis is het belangrijkst.”
Van Duijn laat zich niet overtuigen door dit argument.
“Natuurlijk zijn vaardigheden ook belangrijk. Maar elke
opleiding moet kunnen formuleren waar de studie voor
staat. Wat hebben we meegegeven? Het gaat me niet
alleen om het toetsen van de student, maar ook van de
opleiding. Mijn ervaring bij wiskunde is dat weinig
beklijft. Dan is er iets niet goed. Misschien moeten we
tijdens de studie meer nadruk leggen op bepaalde
verbanden, zodat begrippen vaker terugkomen.”
Opleidingsdirecteur Faas Moonen heeft binnen zijn
faculteit Bouwkunde al gesprekken over de canon
gevoerd. De meningen verschilden over welke begrippen
in een Bouwkundecanon thuis horen. “Eigenlijk vind ik
het praten over een canon interessanter dan de canon
zelf. Het is zoals bij andere canons: wat uiteindelijk
hoger op de ranglijst komt, vind ik niet boeien. Maar het
erover hebben is interessant. Ik stond daarin wel alleen.”
Ook Bouwkundedecaan Jan Westra voorziet problemen
bij de formulering van een canon. “Ik heb al verschillende
discussies meegemaakt. Men wordt het nooit met elkaar
eens, want iedereen vindt zijn eigen vakgebied het
belangrijkst. Ik zie ook het gevaar dat een canon iets
encyclopedisch wordt.”
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Algemeen
STU
Minorkeuzemiddag op
26 september
Overweeg jij een minor te gaan kiezen?
Dan heb je te maken met een nieuw
schakelmoment in je studieloopbaan.
Een moment waarop je opnieuw moet
kiezen en beslissen hoe je (studie)loopbaan voort te zetten.
De Werkgroep Implementatie Minoren
houdt in samenwerking met het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU) een minorkeuzemiddag
op 26 september in de W-hal van 15.00
tot 17.00 uur. Tijdens deze middag wordt
een aantrekkelijk programma aangeboden, waarin informatievoorziening over
de verschillende minoren een rol speelt.
Ook is er aandacht voor het maken van
de keuze voor een minor.
Heb je interesse voor deze minorkeuzemiddag neem dan eens een kijkje op de
website van de TU/e over major-minor,
bekijk het programma en bestudeer
alvast de digitale presentaties van de
minorcoördinatoren. Een absolute must
voor studenten die een minorkeuze overwegen.
Tot woensdagmiddag 26 september!

Stan Ackermans Institute
Uitreiking PDEng-diploma
De 3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI), reikt op
donderdag 27 september diploma’s uit
aan kandidaten die met goed gevolg een
tweejarige postgraduate opleiding hebben afgerond. Zij verkrijgen hiermee de
graad van PDEng (Professional Doctorate
in Engineering). Kandidaten van de volgende opleidingen krijgen hun diploma:
Architectural Design Management
Systems (ADMS), Information and
Communication Technology (ICT),
Logistics Management Systems (LMS) en
Process and Product Design (PPD).
U bent van harte welkom om deze feestelijke diploma-uitreiking bij te wonen.
De uitreiking begint om 15.00 uur in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.

DPO/Didactische scholing
Cursus ‘Opzetten en verzorgen
van hoorcolleges’
Wie het middel hoorcolleges beter wil
leren bedienen, kan terecht bij trainers
van DPO bij de cursus ‘Opzetten en verzorgen van hoorcolleges’. In de cursus
komen vragen aan de orde als:
- hoe maak ik mijn presentatie afwisselender en aantrekkelijker?
- hoe vertel ik een verhaal?
- hoeveel stof kan ik behandelen?
- hoe kan ik het leereffect van hoorcolleges verbeteren?
- wat kun je wel en niet met een hoorcollege?

Zeker weten!

- welke stof uit boek of dictaat behandel
ik en welke niet?
- hoe bevorder ik dat studenten thuis de
stof bijhouden?
- hoe laat ik mijn toehoorders meedenken?
Deelnemers zullen in de cursus veelal
zelf actief zijn. De cursus vindt plaats op
donderdag 1 en 8 november van 9.00 tot
17.00 uur. Nadere informatie is te verkrijgen bij Willem van Hoorn (tst. 4237).
Aanmelding kan per telefoon (tst. 2520),
per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of via
internet (www.tue.nl/didactische
_scholing).

Educational training/DPO
Workshop ‘Course design’
On October 16th DPO will carry out a
workshop on ‘Course design’. Objective
of the workshop: enable teachers to
design a course in a systematic way. The
workshop aims at UD, UHD’s and
Professors who are responsible for
designing or redesigning parts of the
curriculum.
Topics in this short workshop will be:
organizing principles, educational
models and course design. After a short
introduction participants will work on
the design of their own course.
Especially teachers who are preparing a
new course will benefit from this workshop.
More information can be obtained from
Harry van de Wouw (extension 3126).
You can enroll for the course by telephone (2520), e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or
by internet (www.tue.nl/educational_
training).

Mensen
Afscheidscollege
Prof.dr. S.W. Douma houdt op vrijdag 21
september zijn afscheidscollege. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe
Zaal van het Auditorium. De titel van het
college luidt ‘Met of zonder baas?’.
Douma werkt aan de faculteit
Technologie Management.

Promoties
C.A. Guerrero Sanchez MSc verdedigt op
maandag 24 september zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt ‘Ionic systems in materials research: New materials and processes based on ionic polymerizations and/or ionic liquids’.
Guerrero Sanchez promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. U.S. Schubert.
M. Palkovic MSc verdedigt op maandag
24 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een com-

missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Enhanced
Applicability of Loop Transformations’.
Palkovic promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotoren zijn
prof.dr. H. Corporaal en prof.dr.ir. F.
Catthoor.
N. Rane MSc verdedigt op woensdag 26
september zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 11.00 uur in het
Van Abbemuseum. De titel van het
proefschrift luidt ‘Hydrocarbon
Conversion over Brønsted and Lewis
Acidic Zeolites’. Rane promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. R.A. van Santen.
Dipl.Arch. U.C. Maurer-Dietrich verdedigt op woensdag 26 september zijn
proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Den Schulbau neu denken, fühlen
und wollen Erneuerung der
Fundamente, Entwicklung von
Leitbildern und Perspektiven jenseit der
Moderne’. Maurer-Dietrich promoveert
aan de faculteit Bouwkunde. De promotoren zijn prof.mag.arch.ing.dr.h.c. P.
Schmid en prof.dr. J.L.F. Gerding.
Ir. B.J.P. Roset verdedigt op donderdag
27 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Manufacturing
Systems Considered as Time Domain
Control Systems: Receding Horizon
Control and Observers’. Roset promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotoren zijn prof.dr. H.
Nijmeijer en prof.dr.ir. J.E. Rooda.

Chemie van de TU/e een aanmoedigingsprijs voor chemici ingesteld. Deze
Sixma Organische Chemie prijs wordt
toegekend aan die studenten die een uitmuntende prestatie hebben geleverd in
de Organische Chemie. Zowel Inleiding
Organische Chemie en Organische
Chemie 1, alsmede de practica en de
vaardigheidsblokken in dit werkgebied
moeten alledrie op meer dan voortreffelijke wijze afgerond zijn.

Diversen
Vredescentrum
Water, bron van conflicten
Op donderdag 27 september, aanvang
13.30 uur, wordt een symposium met
bovenstaande titel gehouden in de
Dorgelozaal in Traverse. Bij dit symposium gaat het vooral om een tekort aan
water. ‘Schaarste of betere verdeling?’ is
dan ook de ondertitel. Vaak is er namelijk wel water in de buurt, maar is dit
technisch moeilijk bereikbaar. Ook komt
het voor dat politieke verhoudingen een
grote hindernis vormen. Oorlog kan dan
het gevolg zijn. Onder de sprekers
prof.dr. Marc Van Molle, verbonden aan
de Vrije Universiteit Brussel. Hij zal een
overzicht geven van de mondiale situatie.
Verder spreekt drs. Gerben de Jong,
directeur Milieu en Water bij ons ministerie voor Buitenlandse Zaken. Hij zal
ingaan op het Nederlands beleid hieromtrent. Voorts spreekt prof.dr.ir. Georg
Frerks, verbonden aan Instituut
Clingendael en ook de Universiteit
Utrecht. Hij zal ingaan op de lopende
conflicten en mogelijke oplossingen.
Andere gewassen telen; betere pompen?
Diverse zaken zullen naar voren komen.
Voor een forumdiscussie ter afsluiting,
met vooral de zaal, zal ruim de tijd zijn.
De bijeenkomst duurt tot ca 17.00 uur.

KIVI NIRIA

Faculteiten
Scheikundige Technologie
en Biomedische Technologie
Sixma Organische Chemie
Prijs 2007
Maar liefst vier studenten hebben de
Sixma Organische Chemie Prijs 2007
gewonnen. Rik Nijhuis, Wenya Zhou
(Scheikundige Technologie), Stefanie
Hectors en Christine Huizer
(Biomedische Technologie) waren de
gelukkige prijswinnaars. Deze prijs,
bestaande uit een oorkonde en een kleine verrijking van geest en lichaam, werd
tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10
september uitgereikt door prof.dr. Bert
Meijer. Met ingang van het studiejaar
1992-1993 heeft de capaciteitsgroep
Macromoleculaire en Organische

Speeddaten
Als je ieder sollicitatiegesprek heer en
meester wilt worden, is dit jé kans! De
Young KIVI NIRIA Students stellen je in
de gelegenheid om op 10 oktober a.s.
met verschillende hightech bedrijven uit
de regio korte sollicitatiegesprekken te
voeren. Dit alles wordt georganiseerd in
samenwerking met technisch projectbureau USG Innotiv uit Eindhoven.
Niet alleen mag je met prominente mensen uit het bedrijfsleven kort ‘daten’,
tevens krijg je alle kneepjes van het sollicitatiegesprek geleerd door de professionals zelf. Op 10 oktober kun je rond
19.00 uur (precieze tijd volgt later)
geheel gratis deelnemen aan deze handige activiteit. Let wel; er is slechts een
beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Inschrijven kan door een mail te sturen
naar yks-eindhoven@kiviniria.nl voor 6
oktober.

Vacatures
Assistant Professor Visual Interaction
(V51.053), User-Centered Engineering
group, department of Industrial Design
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3060.00 t/m
4190.00 euro).
Coördinator Tentamens en Videocolleges
(interne vacature) (V87.036), dienst
Interne Zaken (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 9 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2387.00 t/m 3278.00 euro).
Arbo- en Milieucoördinator(V35.384),
faculteit Biomedische Technologie, faculteit Werktuigbouwkunde (0.6 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2279.00 t/m 3597.00
euro).
PhD Student ‘Computer-aided tissue
engineering of articular cartilage’
V50.080), Orthopedic Bonemechanics,
department of Biomedical Engineering
1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(1956.00 t/m 2502.00 euro).
Research Analist (V50.079), Soft Tissue
Engineering, faculteit Biomedische
Technologie (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1902.00 t/m 2569.00 euro).
PhD Student ‘advanced antenna structures’ (V36321), ECR, department of
Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1956.00 t/m 2502.00
euro).
Two years open post doc position at
ESPCI, Paris (V34.295), the Dutch
Polymer Institute (DPI), department of
Applied Physics (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2279.00 t/m 3597.00 euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.

(Advertenties)

Durf te denken

Schrijf een prikkelend
essay en win de
Banningprijs 2008
Meer info: ‘Banningprijs’

www.Zingeving.net

0HWXZQDODWHQVFKDSNXQWXPLOMRHQPHQVHQKHOSHQ
'DW]LMQPHHUPHQVHQGDQHUOHWWHUVLQGH]HNUDQWVWDDQ
%HO YRRU LQIRUPDWLH 6HUYLFHEXUHDX
6FKHQNHQ HQ 1DODWHQ  

VIND JE HET LEUK OM KENNIS
OVER TE DRAGEN?
Help middelbare scholieren met hun examen! Voor o.a. de vakken Biologie,
Economie, Geschiedenis, Latijn, M&O, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde
A en B en de moderne vreemde talen komt de Universiteit Leiden graag in con[HJ[TL[HZZPZ[LU[KVJLU[LU<P[LYTH[LSLLYaHHTLUNVLKL]LYKPLUZ[LU!Á
per dag (incl. logies en maaltijden). Je kunt rekenen op een gedegen opleiding.
/LIQLTPUPTHHSLLU*:,]VVYOL[]HR^HHY]VVYQLILSHUNZ[LSSPUNOLI[LU
OVNLJPQMLYZ]VVYQLV]LYPNL]HRRLUTHPSKHUQL*=LUPUNLZJHUKLJPQMLYSPQZ[]HU
de middelbare school naar Gabriela Estramil: sollicitaties@sslleiden.nl.
Zie ook www.examencursus.com, menu-item ‘voor docenten’.
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Erasmus Mundus program weapon
in the battle for the math student

Jeu de boules
tournament
It looks as if it is a simple
game, and in fact it is.
Nevertheless, jeu de
boules requires concentration, skill and tactics.
Anyone who already likes
it or who wishes to try it
can register for the jeu de
boules tournament on
Sunday 30 September,
organized by the TU/e
Staff Association. The
event will take place from
10.00 to 17.00 hours. The
entry fee is seven euros,
including drinks, snacks
and lunch. The fee for
members of the Staff
Association is five euros.
Registration is possible via
the Staff Association
website.

Martijn Anthonissen. Photos: Bart van Overbeeke

Patricio Ivan Rosen Esquivel.

For several years now the
TU/e has deployed a new
means to attract math
students. With its
Master’s program
Industrial Mathematics
the Department of
Mathematics & Computer
Science (W&I) participates in the Erasmus
Mundus program of the
European Committee.
Master students of this
program can attend the
two-year study at two of
the three participating
universities. In addition,
students from countries
of third parties qualify
for grants.
One big benefit of the
Erasmus
Mundus

program, says assistant
professor dr. ir. Martijn
Anthonissen, is that graduates have a diploma
from two universities: “A
‘double degree’ looks very
good on your CV.”
Besides the TU/e, applicants
can
choose
Technische
Universität
Kaiserslautern (Germany)
and the Johannes Kepler
Universität Linz (Austria).
The subjects taught are not
identical
everywhere,
although they logically
have an identical intrinsic
setup. The first year is of a
theoretical nature and involves many lectures, and
in the second year students
graduate.
“The Erasmus Mundus

looks quite similar to the
Computational
Science
and Engineering (CSE)
track, which can be
followed in full at the TU/e.
Students of CSE can thus
also take part in the
program”,
explains
Anthonissen. The assistant professor at W&I is
one of the driving forces
behind
the
Master’s
program in the TU/e
Department. This study
was started on 1 September
2005. Dr. Hennie ter
Morsche filed the original
application
for
the
program and set it up
jointly with prof. dr. Bob
Mattheij. For this Master’s
study international cooperation was sought with
Kaiserslautern and Linz,
with which there were
contacts already in connection with scientific
cooperative relationships.
The program does not
boast large numbers of

students yet, however.
Anthonissen:
“In
September three students
graduated at the TU/e.
Three or four graduated in
Linz
and
two
in
Kaiserslautern who also
studied at the TU/e.”

Competitors
As a result of its international cooperation the
Eindhoven university has
not only acquired partners
but also direct competitors.
Why should students select
Eindhoven to pass one of
their years of study?
Anthonissen
cannot
answer that one straight
away. “The other universities also have very good
programs. One of the
reasons for choosing the
TU/e might be that there
are many enterprises in the
immediate surroundings.
Usually, though, students
have personal reasons for
the location of their

choice.”
This is true also for Patricio
Ivan
Rosen
Esquivel.
Originally from Mexico,
this student wanted to gain
cultural experience. On the
Internet he came across information that would lead
to his choice for the
Erasmus
Mundus
program. Esquivel decided
on Eindhoven because he
found the cultural differences between Germany
and the Netherlands more
interesting than those
between
Austria
and
Germany.
In the meantime Patricio
has completed one year in
Kaiserslautern and is starting on his second year at
the TU/e. “I thought it was
fun to form part of German
society. It is interesting to
see
different
people
engaged in mathematics,
so I am really looking
forward to the year ahead of
me.”/

.

Cricket workshop to rid sport of ‘boring’ image
A normal cricket match
takes five days, a short
one ‘only’ eight hours.
Nonetheless cricket
lovers have ventured to
present the game to
students in a two-hour
introductory workshop.
Organizer Huzaifa Das, a
student of Chemical
Engineering and Chemistry, admits that it is
impossible to learn this
sport, known for its
multitude of rules and
extensive matches,
within such a brief
period: “But we don’t
want to bore them out the
first time.”
On Thursday night 13
September a number of
enthusiastic
students
populated the PSV cricket
field at Karel Martelweg. In
groups numbering about
six persons they were instructed in the different
components of the game:
‘fielding’, ‘batting’ and
‘bowling’. Instructor Vishwanath Parimi, a member
of the PSV Tegenbosch

Photo: Rien Meulman

cricket team, is satisfied
with the students’ fielding
performance. “You can see
that they have engaged in

similar sports: they can
catch a ball. Beginners do
not catch anything.”
Parimi was asked by Das to

run the workshop together
with some other PSV
players. Das developed this
idea for a test night when
Student Faculty Association Japie asked him to
organize an activity that
would bring Dutch and
foreign students into
contact with each other.
Unfortunately, there were
only two non-Dutch participants among the group of
nineteen on the night of
the workshop.
Das does have an explanation for the low turnout of
foreign students: “Cricket
is relatively unknown and

has a boring image.
Moreover, the people who
are interested in the game
have usually had so much
practice that they don’t
need an introductory
workshop anymore. Still,
for me the night was a
success: we have brought
the beautiful sport of
cricket to the masses”, says
Das, showing an almost
comic grin. Then, serious
again: “Perhaps we are
going to have a follow-up
workshop - we shall certainly be looking at the
options if participants ask
for this.”/

.

Indian initiative: cricket at the Sports Center
Next Saturday, 22 September, will be the first time there will
be a cricket practice at the TU/e Student Sports Center.
Everybody is welcome to acquaint themselves with this
typically English sport. The trainer is a man from India, who
works for Philips. The initiative is from another Indian:
26-year-old Chattarbir Singh, doctoral candidate at the
Department of Chemical Engineering and Chemistry. People
without sports cards can join in as well.
It is Singh’s intention to introduce the sport to Dutch
students. He is counting on the international students at the
TU/e who are already familiar with this sport to come and
help him get Dutch students properly playing cricket. Singh

hopes that the practices, scheduled on Saturdays from 14.30
to 16.30 hours on the pitch next to the fitness gym, will even tually attract twenty to thirty people. He himself has played
cricket for PSV Tegenbosch for three years now, where he
estimates that more than a dozen other TU/e students/
employees go in for this sport.
The practice will not begin with the customary hard ball, by
the way, but with a soft ball, to help aspiring cricket players
get used to things. Participation in the first two cricket
practices (on 22 and 29 September) is still possible without
a sports card, but after that a card will be required.

Film ‘Interview’
in De Zwarte
Doos
They may be ravishingly
beautiful and famous, but
actually soap stars are just
thick broads with sawdust
for brains and silicone
breasts. This is the prejudice featuring prominently in the film
‘Interview’ by film maker
Theo van Gogh, and of
course it is emasculated
mercilessly.
The American remake of
the film will be shown in
De Zwarte Doos on
Thursday 20, Tuesday 25
and Wednesday 26
September. Here, too, a
cynical, prejudiced journalist (played by actor
Steve Buscemi) has to
interview a female soap
star (a role off Sienna
Miller). The interview
results in interviewer and
interviewee playing cat
and mouse: who is doing
the interviewing and who
turns out to be the cat,
who the mouse? Start:
20.00 hours.

Hello to Cursor

Franca Gilsing.
Photo: Bart van Overbeeke

Starting from this Cursor,
Franca Gilsing will be
writing weekly articles for
the English page. She
succeeds Elke van Cassel,
who did this in the past
eighteen months.
Franca may be reached via
engcursor@tue.nl for tips
and questions.
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Als u onderzoeker bent,

heeft u recht op een assistent!
Samenwerken is in het wetenschappelijk onderzoek aan de orde van de dag. Die samenwerking
overstijgt instellingen, landen en continenten en vindt steeds vaker plaats vanachter de computer,
of liever: via SURFgroepen. SURFgroepen is het gratis online samenwerkingsplatform van
universiteiten en onderzoeksscholen, waarop u als onderzoeker 24 uur per dag kunt inloggen.
Via SURFgroepen kunt u documenten, afbeeldingen en verslagen opslaan, die u deelt met anderen.
Ook kunt u takenlijsten, agenda’s en statussen bijhouden. Of u overlegt met collega’s ‘all over the
world’ via de chat-functie en in de virtuele vergaderruimte. In de dagelijkse praktijk is SURFgroepen een ideale assistent, waarmee u gestructureerder, sneller en kwalitatiever resultaten boekt!

‘We kunnen heel systematisch werken!’

Irene Harms is onderzoeksverpleegkundige bij het ICIN.

‘Op dit moment werk ik met zes collega’s
aan het CONCOR-project, een samenwerkingsproject van alle ziekenhuizen
in Nederland, waarbij patiënten met een
aangeboren hartafwijking worden geregistreerd.
Doel: Wetenschappelijk onderzoek naar
oorzaken en behandelingen mogelijk
maken en uiteindelijk de zorg verbeteren.
Dankzij SURFgroepen gaan we bij dit
project heel praktisch en systematisch te
werk. We ‘sharen’ bijvoorbeeld powerpointpresentaties. Dan hoeven we dus
niet steeds heen en weer te mailen.

Ook overleggen we wie we aanschrijven en hoe we dat doen en de resultaten zetten we vervolgens ook weer op
SURFgroepen. Daarbij is het handig dat
als de één reageert, de ander even niks
kan doen en daarna dus altijd werkt met
de meest actuele informatie. Handig is
ook dat ik met mijn wachtwoord op alle
plaatsen ter wereld op SURFgroepen kan
inloggen. Altijd en overal ben ik dus op
de hoogte van de ontwikkelingen in het
CONCOR-project. Op dit moment zijn er
trouwens al 8000 patiënten in kaart
gebracht’.

GRATIS PLAATSING

www.surfgroepen.nl
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Staaltechnicus ‘schiet’ popartiesten
Wijster om foto’s te schieten van
‘s lands beroemdste treinkaping.
Pas in de jaren tachtig raakte hij
op dreef als popfotograaf. Hij
maakte foto’s van legendes als
Ike en Tina Turner, Rod Stewart
and the Faces, Annie Lennox in
The Tourists en Van Halen en
David Lee Roth. Hij was er bij
toen de Dire Straits hun debuuttoer maakten en The Police de
eerste festivalpodia betraden.
Inmiddels toont zijn website een
indrukwekkende hoeveelheid
nationale en internationale
beroemdheden. Van Nederpop
tot jazz, hiphop en blues, van
Alanis Morisette tot Anastacia,
50 cent, Iggy Pop en Marilyn
Manson. Kleurrijke foto’s vol
dynamiek, haarscherp, hoewel
gemaakt in een duistere concertomgeving. Het is zijn specialiteit. Zijn technische achtergrond, geeft hij toe, speelt
daarbij ook een rol. “Ik heb wel
een technische insteek, ja. Ik
merk dat ik praktische problemen bij concerten, bijvoorbeeld
bij het gebruik van een ‘remote
camera’, altijd relatief eenvoudig
zelf oplos. Ik zoek zelf uit hoe
dingen in elkaar steken.”
Zo zie je maar weer waar een
technische opleiding goed voor
kan zijn./

Goed nieuws voor studenten
met stille hoop het ooit ver te
schoppen als fotograaf: ook
popfotograaf Loe Beerens (53)
is ooit als amateur begonnen.
Inmiddels bevolken nogal wat
groten van deze aarde, althans
op muziekgebied, zijn indrukwekkende portfolio. Op
dinsdag 25 september geeft
Beerens een gratis lezing bij
studenten fotografievereniging Dekate Mousa.
Alles of niets. Dat is het motto
van Loe Beerens. Geen half werk
verrichten en aanrommelen,
maar met hart en ziel voor één
passie gaan. Sommigen kennen
hem daardoor alleen als gedreven ‘artist manager’. In de jaren
negentig legde Beerens zijn
camera namelijk korte tijd opzij
om artiesten te coachen en te
promoten voor platenmaatschappij Universal Music. Zo
intens was hij betrokken bij de
wereld die hij fotografeerde. “Ik
vond het op dat moment
boeiend. En ik denk dat je beter
maar één ding kunt doen als je
het op een professioneel niveau
wilt doen.”
Die korte ‘time out’ heeft zijn
carrière als popfotograaf alleen
maar goed gedaan, denkt hij
achteraf. Wie ergens goede foto’s
van wil maken, moet het thema
volgens hem door en door
kennen. “Iemand die voetbal
fotografeert, moet alles weten
van voetbal. Omdat ik hun
wereld ken, kan ik beter communiceren met artiesten. Ze staan
ervoor open om extra dingen toe
te laten.”
Beerens is autodidact. Na zijn
opleiding staalconstructie

.

Kaiser Chiefs-zanger Ricky Wilson. Foto: Loe Beerens

besloot hij rond zijn twintigste
te kiezen voor de persfotografie.
“Natuurlijk is een opleiding
handig”, vertelt hij hier zelf over.
“Maar het is zoals bij een kind
dat op zijn elfde ontdekt dat hij
lekker gitaar speelt. Dan is het

nog maar de vraag of hij op zijn
achttiende het conservatorium
gaat doen.” Het kan anders
lopen, wil Beerens maar zeggen.
Het bloed kruipt uiteindelijk
toch waar het niet gaan kan. En
dus hing hij op zijn 21ste rond in

De gratis lezing begint om 20.00 uur bij
Dekate Mousa in Scala, Kanaalstraat 4.
Vanwege de beperkte ruimte alleen voor
studenten toegankelijk.

beelden worden voortdurend
bewerkt door algoritmen, verge l i j k b aa r m e t d i e i n e e n p r o g r a m m a
als Photoshop. De omgeving van
de brildrager verandert daardoor
‘real time’ in een landschap van
cijfers en letters.
“Onze bedoeling is de echte wer kelijkheid te veranderen in een
virtuele wereld. We wilden iets bij dragen aan de ASCII art”, vertelt
een zwaar bebaarde Rus in het
demonstratiefilmpje dat te vinden

Als iedereen maar braaf en fat soenlijk was, dan waren camera’s
in de openbare ruimte, preventief
fouilleren, identificatieplicht en
bodyscans overbodig. De lezing
‘Veiligheid? Doe het zelf!’ op
woensdag 26 september gaat over
de vraag waarom moderne
burgers blijkbaar níet zo zijn. Er
lijkt althans steeds meer dwang
van bovenaf nodig om hen in het
gareel te houden. Dr. Gijs van
Oenen (Erasmus Universiteit
Rotterdam) spreekt verder over de
verantwoordelijkheden en de
bevoegdheden van de overheid
om burgers tegen elkaar en
zichzelf te beschermen. Om deze
vragen over geweld en verant woordelijkheid kracht bij te
zetten, is aansluitend de filmklas sieker ‘A clockwork orange’ van
Stanley Kubrick te zien. De lezing
begint om 11.45 uur in De Zwarte
Doos, de film om 13.30 uur.

/Cult en
Tumult

Cult & Tumult is een jaarlijks
gratis cultureel festival in
Veldhoven dat dit jaar plaatsvindt
van vrijdag 21 tot en met zondag
23 september. Op zaterdagavond
is vanaf 21.30 uur een aantal
bigbands te zien in de muziek school aan de Bossebaan 60. Ook
studenten bigband Studentproof
zal een optreden verzorgen. Het
repertoire bestaat niet alleen uit
klassieke bigbandnummers. Te
horen zijn ook enkele SurinaamsAmerikaanse jazznummers van de
Amsterdamse bigband FraFra.
Meer info over het festival:
www.cultentumult.nl.

/Jeu de boules

Bril tovert wereld om in ‘ASCII art’
Kunstenaars bekijken de wereld
graag door een alternatieve bril. De
Russische kunstenaars Alexei
Shulgin en Aristarkh Chernyshev
doen dit zelfs in de meest letter lijke zin. Hun zelfgebouwde ‘Matrix
goggle’ is een bril die de omgeving
omtovert in ‘ASCII art’: beelden op gebouwd uit cijfers en letters.
Voorop de bril zit een camera die
met kabels is verbonden aan een
processor in een doosje om de nek
van de brildrager. De camera -

/Veiligheid?
Doe het zelf!

Het lijkt een simpel spelletje en
dat is het ook. Tegelijkertijd
vereist jeu de boules concentratie,
vaardigheid en tactiek. Wie er al
van houdt of het eens wil
proberen, kan zich inschrijven
voor het jeu de boules-toernooi op
zondag 30 september, georgani seerd door de personeelsvereni ging van de TU/e. Het toernooi
duurt van 10.00 tot 17.00 uur.
Deelname kost zeven euro,
inclusief drank, hapjes en lunch.
Leden van de personeelsvereni ging betalen vijf euro. Inschrijven
kan via de website van de
personeelsvereniging.

is op het internet (http://english
russia.com/?p=1377#more-1377).
De brildrager kan ook kiezen voor
andere filters, die bijvoorbeeld op
verschillende manieren de kleuren
veranderen. De psychedelische er varing je vrienden te zien rond lopen als vreemde ASCII-wezens is
helaas nog niet iedereen gegeven.
De Matrix Goggle is nog niet op de
markt gebracht. De kunstenaars
werken echter aan een lichtere en
goedkopere variant.

/Interview

Overspelige man ritueel geslacht in Mohammed & Omnya
Terwijl Mohammed zich
voorover buigt tijdens zijn
ochtendgebed, snijdt zijn
jeugdliefde Omnya ritueel zijn
keel door. Het toneelstuk
Mohammed & Omnya, te zien
op vrijdag 21 september in
Plaza Futura, gaat niet in de
eerste plaats over moslims in
Nederland, maar over hoe
liefde kan stuklopen en overwinnen.

Zestien jaar geleden ging er een
golf van moorden door Egypte:
vrouwen die wraak namen op
hun gewelddadige mannen. Dat
was de inspiratiebron van de
Egyptische Nederlander Sabri
Saad El Hamus voor het
theaterstuk Mohammed &
Omnya. Het is geschreven door
zijn toenmalige vriendin, Lisa de
Rooy. Saad el Hamus regisseert
het verhaal en speelt tevens de

hoofdrol. Hij laat zien hoe
Mohammed arriveert in
Amsteram, zich te buiten gaat
aan seks en hiervan geen genoeg
krijgt als hij trouwt met zijn
jeugdliefde, Omnya. Wanneer
de relatie hierdoor bekoelt,
begint hij haar fysiek te mishandelen. Haar laatste uitvlucht
betekent niet alleen het einde
van hun relatie, maar is tevens
het begin van een onderzoek:

waar ging het verkeerd?
Mohammed & Omnya is het
tweede deel van een vijfluik over
de islam. Voor zijn rol werd Saad
El Hamus genomineerd voor de
Louis d’Or voor de beste
acteur./

.

Zie www.plazafutura.nl voor meer
informatie.

Ze mogen beeldschoon en
beroemd zijn, maar eigenlijk zijn
soapsterren als Katja Schuurman
slechts domme mokkels met
zaagsel als hersenen en siliconen
als borsten. De film ‘Interview’ van
filmmaker Theo van Gogh gaat
over dit vooroordeel, dat uiteraard
genadeloos wordt ontkracht. De
Amerikaanse remake van de film
is op donderdag 20, dinsdag 25 en
woensdag 26 september te zien in
De Zwarte Doos. Ook hier moet
een cynische, vooringenomen
journalist (een rol van Steve
Buscemi) een vrouwelijke
soapster (gespeeld door Sienna
Miller) interviewen. Het interview
loopt uit op een kat en muisspel:
wie interviewt nu wie en wie is uit eindelijk kat of muis? Aanvang:
20.00 uur.
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‘Sloffen’ tijdens zware vijfde
Outdoor Challenge

delen steppen (twintig kilo meter), off-road lopen (vier
kilometer) en de step-andrun bleek het ‘sloffen’, aldus
wedstrijdleider Dolf Nijsen.
Niet dat de organisatie de
race bewust elk jaar een
beetje zwaarder wil maken,
benadrukt Nijsen. “We
willen de Outdoor Challenge
toegankelijk houden, ook
voor recreatieve
koppels.”
Het algemeen
klassement (het
NK) werd zater dag gewonnen
door het Team
Nike ACG
Outdoor Valley
van oud-TU/e’er

Peter Hollebrand en
Maarten Bosch. Na Team Fit
eindigde het AT Team als
derde, gevormd uit Remy
van der Vlies en Daniël
Moonen. De twee TU/ealumni wonnen tevens het
NSK, waarbij ze De
Sperende Lama’s en Team
Synergy achter zich lieten.

Komende zaterdag, 22 september, is er voor de eerste
keer een crickettraining bij
het Studenten Sportcentrum van de TU/e.
Iedereen is welkom om
kennis te maken met deze
typisch Engelse sport. De
trainer is een man uit
India, die bij Philips werkt.
Ook het initiatief komt uit
de koker van een Indiër: de
26-jarige Chattarbir Singh,
aio
bij
de
faculteit
Scheikundige Technologie.
Ook mensen zonder sportkaart kunnen meedoen.

Het is de bedoeling van
Singh om de sport te introduceren bij de Nederlandse studenten. Hij
hoopt dat de internationale
studenten aan de TU/e die
al bekend zijn met de sport,
mee komen helpen om de
Nederlandse student aan
het cricketen te krijgen. De
ST-aio hoopt dat de trainingen, op zaterdagen van
14.30 uur tot 16.30 uur op
het grasveld naast de
fitnesszaal,
uiteindelijk
zeker twintig tot dertig
man trekken. Zelf speelt

hij al drie jaar cricket bij
PSV Tegenbosch, waar
volgens hem ook ruim tien
andere TU/e’ers deze sport
beoefenen.
De training beginnen overigens niet met de gebruikelijke harde bal, maar met
een zachte bal, zodat de
aspirant
cricketspelers
kunnen wennen. Bij de
eerste twee trainingen (op
22 en 29 september) is
deelname nog mogelijk
zonder sportkaart, daarna
is de kaart wel nodig./

.

Kleurrijke stapels in nieuwe studiezaal

Foto: Irene Wouters

6 uur en 49 minuten had het
snelste koppel er zaterdag
15 september voor nodig om
All Terrains Outdoor
Challenge te volbrengen. De
vijfde non-stop adventure
race van de Eindhovense
outdoorvereniging voor
studenten was voor het
eerst niet alleen een NSK,
maar ook een open
Nederlands kampioenschap.
Negentig koppels gingen
zaterdagochtend de sportie ve strijd aan, die op het
TU/e-terrein van start ging
en daar ’s middags ook weer
eindigde, en hen intussen
over Son, Sint-Oedenrode
en Best voerde. Onderweg
wachtten hen onder meer
een oriëntatieloop over de
campus, de twaalf verdie pingen tellende trappenrun
in het Hoofdgebouw, een
klimsessie via netten in de
W-hal, een zeephelling en
diverse ‘special tasks’ en
snelle etappes te voet, per
step, mountainbike en kano.
De race, waarvan de deel nemers al doende zelf de
route moesten uitvogelen,
bleek zwaarder dan
verwacht. Vooral op de
elkaar opvolgende onder -

Indiaas initiatief: cricket op het Sportcentrum

Studenten die denken in de wand onver wachte literaire schatten te kunnen vinden,
komen bedrogen uit. In de veelkleurige
scheidingswand van de nieuwe studiezaal
van de centrale bibliotheek zitten namelijk
geen interessante boektitels, maar bovenal
tijdschriftenbanden en citatie-indexen (die
i n m i d d el s o o k d i g i t a a l b e s c h i k b a a r z i j n e n
daarom uit de ‘tastbare’ collectie zijn
gehaald). Anneke Vriens, webmanager van
de TU/e-bibliotheek, hoopt sowieso dat stu denten zich niet uitgedaagd voelen de ste vigheid van de wand te testen. De circa zes duizend leesbundels zijn volgens haar
weliswaar strak opgestapeld tot een solide
geheel, “maar alles kan natuurlijk kapot.”
De nieuwe studiezaal, waar studenten onder
andere terecht kunnen voor groepswerk,
individuele studie, en kopieer- en scan klussen, is een ontwerp van architect Bert
Staal van Buro Staal/Christensen. De zaal is

Foto’s:
Irene
Wouters

nu anderhalve week in gebruik en hoewel de
praktijk moet leren of het nieuwe studie landschap ook echt wérkt zoals bedacht,
zijn de eerste reacties volgens Vriens heel
positief. Ook de biebmedewerkers zijn
volgens haar aangenaam verrast over hoe
de inrichting van hun nieuwe werkplek heeft
uitgepakt. De zaal is weliswaar tijdelijk, in
afwachting van de ontwikkelingen rond de
W-hal waar over een paar jaar alle studen tenvoorzieningen een plek moeten krijgen,
maar op kwaliteit en sfeer is volgens haar
zeker niet bezuinigd.
Wel worden de komende tijd nog wat punten
op de i gezet. Zo moeten de groepswerk ruimtes nog verder worden ingericht en
moeten de studietafels nog worden voorzien
v a n e l e k t r i ci t e i t s a a n s l ui t i n g e n ; n u i s h e t
voor notebookgebruikers nog ietwat impro viseren, aldus Vriens. Het laatste wordt
waarschijnlijk deze week nog opgelost.

En hoe is het in Singapore?

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
week over de schouder van
een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Hallo Eindhoven!
Nu we al zes weken in
Singapore leven en
studeren, is het tijd om
onze culturele avonturen
en ontdekkingen in industrial design met jullie

te delen. Aan de National
University of Singapore is
onze studie vooral gericht
op de artistieke, esthetische en ergonomische
aspecten van ontwerpen.
We volgen een project
waarin we ons droombad
ontwerpen. De belangrijke onderwerpen daarbij
zijn het gebruik van
kunstvormen, kleuren en
materialen. Het is hier
normaal dat je bijna elke
week je vooruitgang aan
je groep presenteert en
tegen de tijd dat we onze
eindpresentatie hebben,
wordt een geavanceerde
3D-tekening van ons
verwacht. Daarnaast
volgen we vakken die te
vergelijken zijn met onze
assignments, waarin we
bijvoorbeeld leren
emoties aan producten te

geven door metaforen en
abstracties toe te passen.
Singapore is een relatief
jong land, vandaar dat
hier een aparte mix van
nieuw design en cultuur
te vinden is.
Nu even wat nutteloze
feitjes over Singapore.
Singaporezen plakken ‘la’
achter elke zin la. Uitgaan
is extreem duur: vijftig
euro per nacht. Pas met
stappen op voor alles wat
op een vrouw lijkt, maar
geschapen is als een man.
In de metro laat de
overheid filmpjes zien
van exploderende treinen
en terroristische aanslagen. Als je jarig bent,
word je gestript. Voor
meer nutteloosheden:
www.sijmeenjerome.com.
Aan het NUS studeren
extreem veel uitwisse-

lingsstudenten, maar dat
is nog niet het geval voor
onze studie. Meestal gaan
we dus om met mensen
van onze Raffles Hall.
Deze Hall is op de
campus en er wonen
bijna alleen maar
Aziatische mensen. Elke
woensdagavond is het
ladies night, tijd om te
stappen dus in de meest
populaire clubs als
Ministry of Sound, Café
del Mar en Zouk. We
hebben het getroffen met
de locals, die ons
meenemen naar de beste
lokale feesten zoals
Bhangra Nights en
Arabian Nights.
Natuurlijk gaan we zo
vaak als de studie het
toelaat op vakantie. Twee
weken geleden zijn we
naar Phuket geweest: een

Jerome (rechts) en
Sijme op Phuket.

exotisch honeymooneiland waar de film ‘The
Beach’ is opgenomen (zie
foto). Volgende week gaan
we naar de lokale costas:
Bali (Indonesië) en
Jakarta. Op de planning
staan: golfsurfen op
Bintan, duiken tussen de
haaien in Maleisië,
Sijme’s zus ontmoeten in

Bangkok en een culturele
trip naar Vietnam om de
meest schitterende
stranden van ZuidoostAzië aan te doen!
Sijme Geurts en Jerome
Maes, studenten Industrial
Design
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ESC start lustrumweek met optocht door Eindhovens centrum
Tradities, daar zijn ze gek
op bij het Eindhovens
Studenten Corps: En dit is
er een: een optocht door de
stad houden om de
lustrumweek af te trappen.
Op vrijdagavond 14 september trokken zestien
wagens vanuit het Stadhuisplein, via Stratumseind, naar De Bunker om
kracht bij te zetten dat het
Eindhovens
Studenten
Corps vijftig jaar bestaat.
Het was een bonte stoet:
paard en wagen, een
Hummer, enkele bussen,
de Cadillac van de senaat
van het ESC, een halve
caravan en een treintje. En
natuurlijk vrijwel het hele
ledenbestand
van
de
vereniging, aangevuld met
oud-leden.
“Elk dispuut neemt een kar
mee”,
vertelt
Steven

Foto: Bert Jansen

Bindels, voorzitter van de
lustrumcommissie. Twaalf
disputen met hun kar, plus

Lekke banden door stalen
splinters bij De Hal
Stalen splinters, die zijn achtergebleven bij de
bouw van de noodunits bij de bieb in De Hal,
hebben nogal wat mensen een lekke band
bezorgd. Dit meldt U-raadslid Chris Gits, die
naast hemzelf zeker zeven anderen kent van de
faculteit Scheikundige Technologie die de laatste
weken hun fietsband leeg zagen lopen na langs
de noodunits gefietst te zijn. De boosdoeners
zijn scherpe, stalen splinters in de vorm van een
halve maan, waarvan er duizenden op het pad
lagen tussen Vertigo en De Hal. Dienst
Huisvesting heeft eind vorige week opdracht
gegeven om het pad schoon te laten vegen. Dit
nadat een klacht over de splinters binnengekomen was.

nog karren van de eerstejaars, van de senaat en van
de lustrumcommissie zelf.

dit is het ESC. En we willen
laten zien dat Eindhoven
een studentenstad is.”
Eindpunt van de rit was De
Bunker, waar later die
avond een gratis open studentenfeest was. Daarmee
is het feestje van het corps
nog lang niet klaar. De lustrumweek duurt tien dagen.
Zo gaan de corpsleden
komende zaterdag naar
Rotterdam, om hun lustrumgala te houden in het
pand van de voormalige
discotheek Now & Wow.
Buitenstaanders zijn hierbij niet welkom: behalve
het programma van afgelopen vrijdag- en zaterdagavond zijn alle activiteiten besloten. /

.

“De ene groep huurt er een,
de andere bouwt er een. We
willen in de stad laten zien:

Thêta-acht meet zich in Delft

Costa del Sport in De Stunt

De Eindhovense studenten roeivereniging Thêta
doet op zaterdag 22 september mee aan de jaarlijkse universiteitsroeiwedstrijd Pinewood
University Eights van de Delftse studenten roeivereniging Proteus-Eretes. Deze wedstrijd is
anders dan andere, omdat er niet op club-, maar
op universiteitsniveau wordt gestreden om de
eer. De afstand die de roeiers in de acht moeten
afleggen is 2.007 meter, refererend aan het jaar
waarin de race wordt gehouden. Er doen ook buitenlandse teams mee aan de race, die voor de
zestiende keer wordt gehouden dit jaar. Alle
Nederlandse universiteiten vaardigen een team
af, evenals de universiteiten van Rennes in
Frankrijk, Lausanne in Zwitserland, ASIPC in
Armenië en Belgrado en Novi Sad in Servië.

Op dinsdag 25 september houden vier kleine
Eindhovense studenten sportverenigingen in
café De Stunt op Stratumseind gezamenlijk een
groot feest. Onder de naam ‘Costa Del Sport’
nodigen Oktopus (handbal), Tamar (volleybal),
Samourais (budo) en Impulsão (capoeira) alle
studenten uit om vanaf 21.00 uur te komen
feesten. Het thema van het feest is ‘Moulin
Rouge’ en de bijbehorende dresscode ‘hoerig
chique’. Kaarten à twee euro zijn verkrijgbaar in
de voorverkoop bij het Studenten Sportcentrum.

Het sleutelgat
Neem een kijkje door het sleutelgat en vertel: wie woont er in
deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een aantal
willekeurige studenten op de campus. Deze week een analyse
van Jeroen van Duren (vierdejaars Technische Bedrijfskunde)
en Jordi de Vos (zevendejaars Informatica).
Bij Jeroen roept deze kamer
meteen een Ikea-gevoel op.
Dit is bovendien een bij zonder geordend persoon.
Wanneer hij de dvd-boxen
van Charmed ziet staan,
weet hij zeker dat hier een
vrouw woont. Ook de poster
van Assepoester bevestigt
dit. Ook Jordi vindt dit een
opgeruimde kamer en hij
merkt op dat de kleuren goed
bij elkaar passen. De gordij nen die er hangen, vindt hij
niet echt mannengordijnen.
Hier woont dus een vrouw. En
dan vallen er al veel studies
af. Wat volgens Jordi nog
overblijft, is Industrial
Design, Bouwkunde,
Technische Innovatie wetenschappen, Bedrijfs kunde en Biomedische
Technologie. Hij gokt op de
laatste. De kamer is dus danig ingericht dat hij
verwacht dat ze al wat langer
op kamers woont, het is een
geordende en praktische
inrichting. Daarom denkt hij
dat ze ongeveer vierdejaars

is. Jeroen denkt dat ze BMT
studeert. De kamer is te
simpel ingericht voor een
ID’er, het is ook niet iemand
die een studie doet aan de
‘harde kant’ van de TU/e. En
als ze Bedrijfskunde zou
studeren, zou er veel meer
troep op haar bureau liggen.
Hij twijfelt nog even over
Bouwkunde, maar dan
zouden er meer geknutselde
dingen te zien moeten zijn.
De serie boeken naast de
dvd-boxen wordt volgens
hem door wat jongere
meisjes gelezen en ook
Charmed is een serie waar
wat jongere vrouwen naar
kijken. Jeroen schat in dat ze
tweedejaars is. Hij merkt op
dat ze Hyves open heeft
staan op haar laptop. Dit zou
erop kunnen wijzen dat ze lid
is van een studentenvereni ging, maar hij ziet geen
verenigingskleding. Wel zou
het misschien kunnen dat
bordeauxrood niet alleen de
kleur van haar vloerbedek king is, maar ook van haar

vereniging of dispuut. Een
cultuurvereniging is het
echter niet. Ze houdt wel van
cultuur, zoals te zien is aan
de poster van Assepoester,
maar ze is geen type voor
een cultuurvereniging. Jordi
is het hier niet mee eens. Hij
denkt dat ze wel eens lid zou
kunnen zijn van Doppio. En
wat ligt er bij haar in de
koelkast? Zoals iedereen,
heeft ook zij broodbeleg in
de koelkast liggen, consta teert Jordi. Ze heeft waar schijnlijk ook frisdrank in
huis en witte wijn of rosé.
Jeroen is ervan overtuigd dat
ze twee grote goedkope
Albert Heijn literflessen rosé
koud heeft liggen. En
kruidenboter. Verder heeft
ze niets speciaals in huis, hij
denkt dat ze een type is dat
’s ochtends langs de super markt gaat om ontbijt te
halen. Jeroen is overigens
geschokt door de afwezig heid van een tv op deze
kamer.

Sinds de zomer van 2006
wordt deze kamer
bewoond door Robin Aerts,
tweedejaars studente
Bouwkunde. Ze vond het
leuk om haar kamer in te
richten, ze is dan ook wel
geïnteresseerd in interieur
architectuur. Ze is ook
helemaal gek van Ikea, een
erfenis van haar ouders,
die helemaal gek zijn van
Zweden. Het pronkstuk van
haar kamer is de
Assepoesterposter met
handtekeningen. Robin
vult haar deel van de geza melijke huis-koelkasten
meestal met ijsthee, melk
en soms exotisch fruit. De
boekenserie is een serie
van haar favoriete
schrijfster Jill Mansell:
meidenverhalen met
humor, veel fantasie en
eind goed, al goed.

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Canon van blaatverhalen
Een canon is een lijstje, en
mensen houden van
lijstjes. Dit vertelde
Robbert Dijkgraaf bij een
interessante lezing over
de bètacanon. Het komt
mij voor alsof hij zelf niet
overtuigd was van het
bestaansrecht van zijn
canon. Hij begon met een
lijstje tegenargumenten,
en daar bleef het eigenlijk
bij. Waarschijnlijk heeft
Dijkgraaf in het verga deren over de canon wat
afleiding gevonden, wat
niet verwonderlijk is als je
normale taak bestaat uit
het doorrekenen van de
snaartheorie. Maar hij
heeft een punt wat de
canon-manie betreft. Na
de canon van Nederland is
er nu de bètacanon, de
canon van Nederlandse
film, de religieuze canon
van Nederland en ga zo
maar door. Ik voeg daar nu
de blaatverhalencanon
aan toe. Een canon over de
sprookjes die de media en
de politiek ons op de
mouw proberen te
spelden. Vandaag de
eerste drie vensters, met
als thema het milieu.
1. Windmolens. Dit is hier
al eens aan bod geweest,
maar duizend windmolens
om een centrale te vervan gen, is en blijft geen alter natief.
2. Het aanplanten van
bomen ter compensatie
van de uitstoot van auto’s
en vliegtuigen. De bomen
die worden geplant,
nemen wel CO 2 op, maar
stoten het net zo hard
weer uit als ze doodgaan.
Een leuk initiatief om je
geweten te sussen, maar
tegen de tijd dat die mooie
reis naar Thailand in de
vergetelheid raakt, is de
CO 2 ook weer terug.
3. Spaarlampen. De elek triciteit in ons huis wordt
opgewekt met een rende ment van ongeveer veertig
procent. De gemiddelde
cv-ketel heeft een rende ment van ongeveer negen tig procent. De restwarmte
die geleverd wordt door
een gloeilamp, en alle
andere apparaten die
onnodig aanstaan, is dus
maar voor vijftig procent
onnodig weggegooide
energie. Onzin is het dus
niet om spaarlampen aan
te schaffen, maar we
worden hier toch voor
vijftig procent gepiepeld.
Volgende keer meer.
Bram van Gessel is
student Technische
Natuurkunde
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruikeer.
Wie:

Jorien Kemerink / 20 /
tweedejaars Industrial Design

Wat:

vakantiefoto

Wanneer:
“Ik wissel altijd af met ‘n
luipaardprint. Ik vind ‘t fijn als m’n laptop in
m’n kamer staat als een soort schilderijtje. Als
ik klaar ben met m’n werk klik ik alles weg en
staar ik ernaar en heb ff rust. De desktop is dan
een soort van mijn basis.
Waarom: “Afgelopen februari ben ik met m’n
moeder een weekje op vakantie geweest in
Marokko. Je ziet onze schaduw terwijl we op ‘n
dromedaris zitten.
Vette aarde-kleuren,
vette schaduw, vet
Berbers dorpje met
lemen huisjes. Ik weet
niet hoeveel ‘t kostte,
m’n moeder betaalde.
Maar ‘t was wel
grappig en ze kwijlden
wel vet veel op mijn
moeders tas.”

Vergadertijgers in een bloemenveld
Vergaderen. Iedereen zegt er een
broertje dood aan te hebben. Maar
uit de frequentie waarmee we elke
week weer met elkaar om tafel
kruipen, is daar maar bar weinig
van te merken. Ze zijn vooral een
stille hel voor mensen die eigenlijk
gewoon lekker de handen uit
de mouwen willen steken, in dachtig het Feyenoord-motto
‘geen woorden maar daden’.
Om de vergadertijd zo kort
mogelijk te houden, beperken
deze lieden hun bijdrage tot
het absolute minimum. Af en
toe een instemmend knikken.
Zo nu en dan de spreker bij vallen in zijn onstuitbare
betoog. En natuurlijk het
staren naar buiten, weg uit de
poel der verveling.
Dienst Interne Zaken onder kende het probleem en heeft
het voortvarend aangepakt in
de kleine vergaderzalen van
Traverse. Nu zijn de blikken

niet meer gericht op de parkeer plaats, met daarop de vluchtauto
naar vrouw en kinderen. Nee, de
blik wordt weer naar binnen
gericht, op de wanden. Daar
kunnen de vergadertijgers weg dromen bij de kamerbrede foto -

prints van grassprieten, rozen,
bloemen en een onderwaterwereld.
Nu is het alleen nog zaak regel matig van zaal te veranderen,
anders kun je die vissen en
bloemenpracht na verloop van
tijd ook wel dromen.

Effe zeuren

/Fred Steutel
Het aftellen is begonnen! Nog 1414 dagen; tijd om de voorbereidingen te starten!
In mijn jeugd hoorde je het lied ‘In negentien-drie-zeven dan zul
je wat beleven: dan komt de Jamboree in Nederland’. Dat ging
over een internationale bijeenkomst in 1937 van de padvinderij
(‘scouting’), die volgens sommigen een voorloper was van de
Hitlerjugend. Het lied eindigde met de kreet, ‘wij zijn verkenners
van B P’. Dit laatste uit te spreken als ‘bie pie’, de initialen van
Baden Powell, oprichter van de beweging en, volgens sommigen,
uitvinder van de concentratiekampen - in Zuid-Afrika.
Ik heb me nooit aangetrokken gevoeld tot het uniform met kniekousen, hoed en stok of tot de ‘reinheid in gedachte, woord en
daad’. Maar nu komt, mede door de inspanning van Tom
Verhoeff, W&I, iets heel anders naar Nederland: de 52ste
International Mathematics Olympiad (IMO), in 2011! Bijna alle
min of meer beschaafde landen hebben de IMO al eens georganiseerd, Nederland nog nooit: hoog tijd.
U herinnert zich het bericht over de IMO van 2007: ‘Nederlandse
scholier wint in Hanoi bronzen medaille’. Dat suggereerde dat
deze jongen derde was onder alle deelnemers. Zonder iets aan
zijn prestatie af te willen doen -de opgaven zijn echt moeilijk- ligt
het anders: 131 van de 520 deelnemers kregen brons, 83 zilver en
39 goud.
We hebben 37 keer aan de olympiade meegedaan; in 1977 en 1983
haalden we een gouden medaille. De afgelopen vijf jaar bezetten
we onder ongeveer 90 landen de
plaatsen 64, 61, 47, 62, en 56.
De Wiskunde Olympiade heeft
toch iets met de Jamboree
gemeen: hoog genoteerde landen
hebben vaak militaristische
regimes. Dit jaar bovenaan:
Rusland, China en Vietnam.
Anderzijds, onderaan staan
Saudi-Arabië, Chili en Bolivia.
Toch maar proberen om wat
hoger te scoren dan de afgelopen
jaren. Oefenen dus!
Bij de Jamboree waren dertigduizend mensen betrokken, bij
de Wiskunde Olympiade duizend.
De kosten (voor slapen, eten en
vervoer) kunnen dus geen
probleem zijn: een miljoen euro.
Iets voor Rijkman Groening persoonlijk of, na de tourzeperd,
voor de Rabobank? De geldschieters zouden in de rij moeten
staan.

