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TU/e partner in
nieuwe ‘kraamkamer’
voor goede ideeën
De Creative Conversion Factory
opende op maandag 12 november zijn deuren op de Eindhovense High Tech Campus. Dit
samenwerkingsverband moet
technologie en de creatieve industrie in de regio Eindhoven
bij elkaar brengen. De TU/e is
één van de drijvende krachten
hierachter.
Hoe goed technologische bedrijven in en rond Eindhoven ook
draaien, toch blijven regelmatig
slimme ideeën op de plank
liggen. Het ontbreekt bedrijven
niet zelden aan kennis, middelen
of tijd om een idee tot een succesvol product maken. Of een -op
zich prima- idee past niet binnen
de strategie van een bedrijf.
Enorm zonde, vond een groep
bedrijven en instellingen, waaronder de TU/e, de Design
Academy en Philips Research.
Onder impuls van Emile Aarts,
wetenschappelijk directeur bij
Philips Research en een dag in de
week hoogleraar bij de TU/efaculteit Industrial Design,
richtten zij op het terrein van het
voormalige
Philips
Natlab
Creative Conversion Factory
(CCF) op. Daar kunnen bedrijven, ontwerpers, kennisinstellingen en marktpartijen elkaar
ontmoeten om veelbelovende
ideeën uit te werken tot succesvolle producten. CCF onderscheidt zich van andere ‘kraamkamers’ van jonge bedrijven
doordat er meer tijd is om een
idee door te ontwikkelen voordat
het de markt op gaat.
CCF richt zich vooral op de technologie die het leven van mensen

Spookkunst in studentenkerk

aangenamer en makkelijker
moet maken. Hiervoor zijn inmiddels de eerste twee projecten
gestart. Eén ervan gaat over intelligente speelomgevingen en is
ingebracht
door
Industrial
Design. “Dit past heel goed
binnen ons onderzoek naar hoe
je het gedrag van mensen kunt
beïnvloeden met technologie”,
zegt prof.dr.ir. Berry Eggen van
Industrial Design. Hij was,
samen met ID-decaan prof.dr.ir.
Jeu Schouten, vanaf het begin
intensief betrokken bij CCF.
Eggen ziet kansen voor de faculteit ID. “We willen snel met een
duidelijk voorbeeldproduct aantonen wat we kunnen. Dat kan
bedrijven overhalen te investeren
in CCF.” Binnen CCF werkt de
faculteit op dit moment samen
met Philips Research aan een
technologieplatform
van
sensoren en netwerken waarbinnen zij nieuwe intelligente
systemen kunnen ontwikkelen.
Eggen: “In academische zin leidt
dit onderzoek tot nieuwe kennis,
vastgelegd in patenten en wetenschappelijke publicaties.”

Subsidies
In de opstartfase van CCF
werken er nog maar een paar
mensen
in
vaste
dienst.
Daaronder zijn twee recente
afstudeerders van de opleiding
Industrial Design. De ‘fabriek’
draait vooralsnog op verschillende subsidies, maar moet uiteindelijk zelf de broek kunnen
ophouden. Dat kan door investeringsmaatschappijen, maar ook
door investeringen van bedrijven
die kansvolle producten zien./

.

TU/e scherpt parkeerbeleid aan
Een wielklem voor foutparkeerders, die pas wordt verwijderd na betaling
van een boete. Dit is een van de maatregelen die de TU/e neemt om
hinderlijke of onveilige situaties door foutparkeren tegen te gaan. De
besluiten van het College van Bestuur hierover moeten nog uitgewerkt
worden, maar gaan zo spoedig mogelijk in.
Volgens universiteitssecretaris ir. Harry Roumen komt het in toenemende
mate voor dat mensen hun auto parkeren op plaatsen waar dat niet mag zoals op kruisingen. Verkeerd geparkeerde auto’s die de veiligheid in
gevaar brengen, worden in het vervolg weggesleept. De kosten zijn voor
de eigenaar. Bij hinder voor de omgeving plaatst de TU/e-bedrijfshulpverlening (bhv) een wielklem. Ook gaat er in deze gevallen een waarschu wing naar de eigenaar. Na een nog te bepalen aantal waarschuwingen zal
de bhv de toegangspas van de eigenaar tijdelijk blokkeren. Dezelfde
maatregel gaat de bhv toepassen op ‘bumperklevers’. Dat zijn automobi listen die vlak achter andere auto’s het terrein verlaten, zonder te wachten
tot de slagboom is dichtgegaan. De bhv zal alleen in actie komen bij
meldingen over foutparkeerders. De bhv-medewerkers gaan niet actief
controleren, laat Roumen weten. “Het gaat ons er niet om het beleid
strenger te maken. We willen onveilige situaties voorkomen.”

Zodra het gaat liggen, wordt het (vooral in huis) al
snel een bron van ergernis. Maar zolang het in
beweging blijft, onttrekt het zich in daglicht aan het
oog: stof. Kunstenaar Achim Mohné gebruikt een
laser als lichtbron om bewegend stof in de lucht te
ontdekken. Zijn installatie, die deel uitmaakt van het
lichtkunstfestival Glow 2007, is momenteel te zien in
de Eindhovense Studentenkerk aan de Kanaalstraat.
Op de drie grote glas-in-loodramen in de kerk worden
camerabeelden geprojecteerd die de kunstenaar van
zijn ontdekkingstocht naar het rondzwevende stof
maakte. De bewegende projecties worden door de
ramen deels doorgelaten en deels gereflecteerd,

waardoor zowel in de kerk als op de binnenplaats
buiten een spookachtig sfeertje ontstaat.
De ruim twintig kunstwerken die tijdens Glow 2007
op diverse plaatsen in de binnenstad worden gepre senteerd, zijn nog te zien tot en met zondag 18
november.
Kijk voor een overzicht op www.gloweindhoven.nl.

Foto: Bart van Overbeeke
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Ruud van Vliet
“Er zijn nog veel gaten te vullen bij de personeelsvereniging”
Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke
Vrije tijd teveel? Ga bloemschikken of bridgen bij de
personeelsvereniging van de
TU/e. Wie liever wat anders
doet, is er des te meer welkom.
Want volgens de nieuwe voorzitter, ir. Ruud van Vliet, is de
vijftig jaar oude vereniging
hard toe aan een frisse wind.
Knallende feesten met gerenommeerde artiesten. Dat, herinnert
Ruud van Vliet zich, was wat de
personeelsvereniging van de
TU/e haar leden in de jaren
zeventig te bieden had. “De personeelsvereniging was in die tijd
ongelooflijk actief. Er waren
droppings waarbij we ergens op
de hei werden achtergelaten en
dan moesten we maar zien hoe
we thuiskwamen. Het hoefde
toen nog niet zoveel te kosten.
Het bestuur stond met de
partners achter de bar en de
artiesten werden voor een
belangrijk deel betaald van de

drankomzet.” Goede, oude tijd.
Inmiddels bestaat de personeelsvereniging vijftig jaar en vanwege een contract tussen de
TU/e en cateraar Albron mag de
vereniging nog geen kopje koffie
meer zelf schenken. En dus
leveren de versnaperingen niets
op dan torenhoge rekeningen.
“Ik kan me voorstellen dat het
TU/e-bestuur niet aan de personeelsvereniging dacht toen het
contract met Albron werd opgesteld, maar ik hoop dat ik dit
in de toekomst kan doorbreken.”
Er zijn nog meer verschillen. De
personeelsvereniging wordt
tegenwoordig ingekapseld door
een enorme kluwen van regeltjes. “De spontaniteit gaat daardoor een beetje verloren. De
fiscus is bijvoorbeeld onverbiddelijk. Je moet inkomstenbelasting betalen over de vrijwilligersvergoeding als die de drempel
van vijftienhonderd euro per jaar
overschrijdt. Maar sommige
mensen leveren zoveel inspanningen dat dit bedrag niet toe-

reikend is.” Niettemin telt de
vereniging zo’n vijftienhonderd
leden die met enige regelmaat
samenkomen binnen een van de
dertien secties. Het profiel van
het gemiddelde verenigingslid
laat zich gemakkelijk raden op
grond van de activiteiten: bloemschikken, bridgen, filatelie, jeu
de boules… Niet echt hobby’s
waar veel jonge onderzoekers
warm voor zullen lopen. “We
hebben vrij veel gepensioneerde
leden”, geeft Van Vliet toe. “Ook
in het bestuur. Zij hebben daar
ook veel tijd voor.” De nietgepensioneerde leden zijn veelal
werkzaam in de ondersteunende
diensten. Het relatief geringe
aantal onderzoekers en docenten wijt Van Vliet deels aan de
krappe agenda’s van deze
TU/e’ers. Maar ook interesses
spelen volgens de voorzitter een
rol. “Wanneer de vereniging bijvoorbeeld een voorstelling in de
schouwburg reserveert, komen
plotseling wél veel hoogleraren
opdagen. We proberen alle
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smaken te pakken, maar ik heb
het idee dat er nog wat gaten te
vullen zijn. Sinds kort hebben
we een sectie koorzang, CantaTU,
maar een theater- of cabaretclub
zou ook mogelijk zijn.”
Het vullen van die gaten is waar
Van Vliet zich de komende tijd
op gaat storten. Om zo meer
jonge onderzoekers naar de
vereniging te trekken, en in het
bijzonder meer buitenlandse
onderzoekers. “De TU/e heeft
zo’n achthonderd buitenlandse
medewerkers. Dat is een aanzienlijk percentage, wat je bij de
vereniging niet terugziet. Uit
een enquête van de Dienst
Personeel en Organisatie blijkt
echter dat veel medewerkers uit
den vreemde wel behoefte
hebben aan contacten met hun
collega’s buiten het werk.” Om
aan deze behoefte te voldoen,
werkt de vereniging aan een
Engelse vertaling van de website. Ook denkt Van Vliet aan de
oprichting van een Engelstalig
clubje dat zich richt op buiten-

landse TU/e-medewerkers.
Niet alleen de onbekendheid van
de personeelsvereniging bij nietleden is Van Vliet een doorn in
het oog. Dat veel sectieleden
geen idee hebben van wat leden
in andere secties doen, vindt hij
net zo jammer. “Natuurlijk is
onze pluriformiteit een sterk
punt. Er is daardoor een behoorlijk groot aanbod aan cursussen.
Maar de samenhang is daardoor
af en toe wel zoek. Ik wil daarom
als nieuwe voorzitter eerst bij
alle secties langsgaan.”
Van Vliet wil meer samenwerking met de Faculty Club, het
administratiesysteem van de
vereniging is aan vernieuwing
toe en op cultureel gebied kan de
club ook nog wel een impuls
gebruiken. De nieuwe voorzitter
zit vol plannen. “Ik heb er ook
erg veel plezier in. Voor mijn
werk train ik docenten in het
gebruik van visuele media. De
vereniging geeft me de kans die
mensen eens op een heel andere
manier te leren kennen.”/

.

De week van/Carlijn
Carlijn Bouten is universitair hoofddocent Tissue Engineering bij
Biomedische Technologie. Ze was vorige
week aanwezig op de Avond van
Wetenschap en Maatschappij.
Zaterdag: Vandaag ben ik in Beetsterzwaag. Met een groep ‘drukke mensen’ uit
overheid, zorgverlening en wetenschap
word ik getraind in stilstaan, nietsdoen en
tijd voor mezelf vrijmaken. Een must in
mijn jachtige, overvolle leven, waar ik op
den duur letterlijk ziek van werd. De
training duurt drie jaar! Zo lang zal het wel
duren om een lastige gewoonte af te leren.
Zondag: Even nadeinen op mijn net verworven rust en dan begint de week weer.
Maandag: Om 18.00 uur word ik verwacht
in de Ridderzaal in Den Haag voor de
Avond van Wetenschap en Maatschappij.
Deze avond wordt jaarlijks georganiseerd
om de rol van de wetenschap in het maat-

schappelijk debat te verbeteren. Dat
gebeurt via tafeldiscussies tussen wetenschappers en prominente vertegenwoordigers uit de Nederlandse cultuur, media,
sport en politiek. Vanavond wordt tevens
de start van het tweehonderdjarig bestaan
van de KNAW in 2008 gevierd. In vorige
jaren had ik nog het idee dat we met onze
discussies daadwerkelijk iets bijdroegen
aan de maatschappij. Vanavond worden
we gefêteerd en leer ik vooral zelf het een
en ander. Ik leer via minilezingen aan tafel
veel over voedsel, de ontdekkingstocht
naar broertjes (of zusjes) van de aarde, en
ons rechtsstelsel. Na het toetje hollen de
meeste prominente Nederlanders (‘drukke
mensen’?) naar hun auto met chauffeur.
Dinsdag: Sinds korte tijd werk ik op
maandag en dinsdag in het Universitair
Medisch Centrum Utrecht bij de afdeling
hartchirurgie. Hier onderzoek ik het
traject tussen tissue engineering van
weefsels, zoals hartkleppen, en de imple-

mentatie hiervan in
de klinische
praktijk.
Woensdag: Ik
heb vrij. Ik
geniet van
mijn kinderen,
boterhammen
smeren, school,
voorlezen, nog meer
boterhammen smeren, sportclubjes, weer
voorlezen en een lange avond niets.
Donderdag: TU/e-dag. Ik ben er deze tijd
maar een à twee dagen in de week en
spreek dan promovendi, studenten en collega’s. Vandaag moet er ook een projectvoorstel af. Hollen dus.
Vrijdag: Om 15.00 uur eindigt mijn week
en rijd ik op mijn fiets door de storm naar
huis. Het projectvoorstel is af. Vanavond
pizza eten en met de kids voor de tv.
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Bert Meijer in top-100
meest geciteerde chemici

Bert Meijer. Foto: Bart van Overbeeke

TU/e-hoogleraar prof.dr. Bert
Meijer staat op plaats 39 in de
lijst van 100 meeste geciteerde
chemici ter wereld van de
laatste 10 jaar. De lijst is deze
maand opgesteld door de
website in-cites.com, die
statistieken bijhoudt over
wetenschappelijke publicaties.
9.085 citaten verwijzen naar
werk van Meijer.
Meijer, die werkt bij de faculteit
Scheikundige Technologie en bij
de faculteit Biomedische Technologie, is de vierde Nederlander op
de lijst. De hoogst genoteerde

Nederlandse chemicus is prof.dr.
Ton Spek (Universiteit Utrecht),
die met 11.514 citaten plaats 9 in
de lijst inneemt. Verder staan
prof.dr.
Piet
Gros
(ook
Universiteit Utrecht) en dr. Raj
Pannu (Universiteit Leiden) op
respectievelijk plaats 21 en 27.
Meijer heeft een uitgebreide
palmares als onderzoeker. Zo
kreeg
hij
in
2001
de
Spinozaprijs, de Nederlandse
variant van de Nobelprijs. Verder
is hij lid van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van
Wetenschappen./

.

TU/e tuimelt naar
beneden in Times top-200
Volgens het Britse dagblad The
Times horen elf Nederlandse
universiteiten bij de tweehonderd beste ter wereld. Vier
staan er in de top-100, één
meer dan vorig jaar. De TU/e
was vorig jaar nog de hoogst
genoteerde Nederlandse universiteit op plaats 67, maar
tuimelde dit jaar naar positie
130. Harvard University voert
de ranglijst aan.
Er hebben flinke verschuivingen
plaatsgevonden in de lijst. Het
opmerkelijkst is de vrije val van
de TU/e, vorig jaar nog de hoogst
genoteerde Nederlandse universiteit op plaats 67. In de nieuwe
ranking eindigt ze op positie 130.
Ze wisselt stuivertje met de TU
Delft, die vorig jaar terugzakte
naar de 86ste plaats, maar nu
naar 63 stijgt.
In het top-100-landenklassement is Nederland van de derde
plaats verdrongen door Australië
en Canada. Het deelt nu de vijfde
plaats met Japan. De Verenigde
Staten
en
Groot-Brittannië
hebben respectievelijk 36 en 19
universiteiten in de top-100. Stijf

bovenaan staat, zoals gebruikelijk, de Amerikaanse Harvard
University. Cambridge, Oxford
en Yale University delen de
tweede plaats.
De lijst is het resultaat van een
wereldwijde enquête onder 5.100
wetenschappers. Zij moesten
voor hun vakgebied de beste 30
universiteiten noemen. Verder
keek The Times naar de oordelen
van bijna 1.500 werkgevers over
afgestudeerden,
staf-studentratio’s aan de faculteiten, de hoeveelheid buitenlandse studenten
en het aantal befaamde onderzoekers.
De hier en daar forse verschuivingen in de lijst hebben deels te
maken met het feit dat de onderzoekers de criteria hebben aangescherpt. Zo is de database
waaruit de citatiescores komen
uitgebreid en verfijnd, wat in het
voordeel is van de minder
bekende universiteiten. Bovendien kunnen de ondervraagde
wetenschappers hun eigen
instelling niet langer als beste
betitelen. (HOP)/

.

Nederlandse universiteiten in Times top-200
2007
48
63
84
89
111
130
148
163
173
185
195

2006
69
86
90
95
172
67
97
92
232
115
137

Instelling
Universiteit van Amsterdam
TU Delft
Universiteit Leiden
Universiteit Utrecht
Universiteit Maastricht
TU/e
Wageningen Universiteit
Erasmus Universiteit
Rijksuniversiteit Groningen
Universiteit Twente
Radboud Universiteit Nijmegen

Bom v o l G a s lab v oor hiphophel d
Gisteren Berlijn, morgen Paradiso,
vandaag Gaslab. Zo stond het op
de agenda van Pharoahe Monch,
die op donderdagavond 9 novem ber met zijn band in het Gaslab
speelde. Studium Generale had het
voor elkaar gekregen deze interna tionaal bekende hiphopper naar
het Gaslab te halen. “Daarbij
hadden we de mazzel dat we
precies tussen twee eerder geplan de optredens van hem vielen”, zegt
David Ernst van SG. Hoewel hij zelf
groot fan is van de muziek van hip hopper Monch, had hij het wat te
druk om er echt van te genieten. Er
moest van alles worden geregeld:
van een fles wodka tot ‘security’ op
het podium. “Dit soort artiesten is
eigenlijk nét te groot voor het
Gaslab. Maar het was een enorm

Foto: Bart van Overbeeke
succes. Het Gaslab is nog nooit zo
vol geweest.” Ernst schat dat er

driehonderd bezoekers zijn
geweest.

Overtreder rookverbod draait op voor boete
Wie rookt in de gebouwen van de
TU/e buiten de daarvoor aangewezen rookruimtes, loopt de
kans een boete van 100 euro te
krijgen. Belangrijker is echter dat
het vanaf deze maand ook mogelijk is dat de overtreder van het
rookverbod de boete moet gaan
betalen die de TU/e hiervoor
opgelegd kan krijgen door de
Keuringsdienst
van
Waren

(KvW). En dat bedrag ligt aanzienlijk hoger dan de 100 euro
boete die men individueel opgelegd kan krijgen. Zo’n boete kan
volgens de site van de KvW
oplopen tot 2.400 euro.
Volgens universiteitssecretaris
ir. Harry Roumen zijn de directeuren bedrijfsvoering, de gebouwenbeheerders en de diensthoofden verantwoordelijk voor de

handhaving van de nieuwe regeling en zijn zij ook degenen die
een boete kunnen opleggen. De
afgelopen jaren heeft de TU/e van
de KvW een tiental voorwaardelijke boetes en berispingen
ontvangen, zo laat Andy van
Eggelen, hoofd Juridische zaken,
weten. “Een onvoorwaardelijke
boete heeft de TU/e nog niet
hoeven te betalen.”/

.

Direct op de hoogte van nieuwe Cursorberichten
De website van de Cursor heeft
sinds deze week een RSS-feed. Wie
zich via een RSS-lezer op deze feed
‘abonneert’, kan direct op de hoog te blijven van nieuwe berichten op
de Cursorsite. Het is dan niet meer
nodig om naar de Cursorsite te
surfen om te zien of er nieuwe
berichten zijn. Meer uitleg over
hoe het werkt, of over hoe je je
kunt abonneren, is te vinden door

op de oranje RSS-knop te klikken,
bovenaan op de website
www.tue.nl/cursor.
De RSS-optie is een onderdeel van
de vernieuwing van de website van
universiteitsblad Cursor. In
september is een nieuwe site de
lucht ingegaan. Nieuw hieraan is
onder meer dat er vrijwel elke dag
minstens één nieuw bericht op
komt te staan.

De bezoekersaantallen van de
Cursorsite zijn met de komst van
de nieuwe site gestegen. Oktober
2007 kende het hoogste aantal
bezoeken sinds Cursor ook op
internet verschijnt - dik 51.000.
Op doordeweekse dagen trekt de
site momenteel gemiddeld zo’n
1.850 bezoekers. Een jaar geleden
lag dat aantal nog ruim 400 lager.

Ach en Wee
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persoon kan en mag een hoogleraar een overtuiging
hebben, terwijl hij in zijn functie openstaat voor diversiteit.
Ik voorzie geen probleem op dit gebied.”

En ik vind...

Delta - Technische Universiteit Delft
Vox Academici
Een nieuwe rubriek
in Cursor heet Vox
Academici, de stem
van de academicus.
Hier is ‘academici’ de
tweede naamval van
academicus, niet het
meervoud.
De academicus van dienst in
Cursor 9 was Richard Gill, hoogleraar mathematische statistiek
in Leiden. Hij leidt een actie van
statistici in binnen- en buitenland voor heropening van het
proces tegen Lucia de B.
Aanleiding is een berekening
van Henk Elffers, hoogleraar
‘empirical research into criminal
law enforcement’ aan de VU
- dus niet in Leiden zoals in
Cursor staat. Elffers heeft, als
‘expert’ bij de rechtszaak, een
kans uitgerekend die iedere leek
(ten onrechte) interpreteert als
‘de kans dat Lucia onschuldig is’.
Hij krijgt daar een heel klein
getal uit: één op 324 miljoen. Gill
heeft een soortgelijke kans uitgerekend en vindt één negende,
zeer veel groter, maar toch is ook
bij hem het complement van die
kans, dat wil zeggen (voor leken)
de kans dat Lucia schuldig is,
nog bijna 90 procent.

Een aantal
andere statistici
heeft ook
kansen uitgerekend;
niemand vindt
zo’n kleine
waarde als
Elffers, die nu
door de statistische gemeenschap wordt verketterd - niet helemaal zonder reden, want hij is
ondoordacht te werk gegaan.
Oud-hoogleraar Piet
Groeneboom haalt in zijn weblog
zelfs uit naar de UvA-hoogleraar
van wie Elffers ‘verkeerde statistiek’ geleerd heeft: de verstandige toegepast statisticus
Hemelrijk (†).
Lucia verdient een nieuw proces,
en misschien vrijspraak, want er
is buitengewoon slordig omgesprongen met waarnemingen, en
niet alleen door statistici. Maar
wat door deze affaire vooral zal
worden bevestigd, is het bekende
vooroordeel dat je ‘met statistiek
alles kunt bewijzen’ en dat, zoals
zelfs Fokke en Sukke weten,
statistici het nergens over eens
zijn.
Fred Steutel, emeritus hoogleraar kansrekening en statistiek

Stoere mannen, stoere crèmepjes
Ublad - Universiteit Utrecht

U-raad vindt Amman intimiderend
Niet alleen fel en persoonlijk, maar zelfs intimiderend. Zo
bestempelen leden van de Utrechtse universiteitsraad de
reactie van collegelid Hans Amman op kritische vragen
tijdens een raadscommissie aan de ict-directeur van de
Universiteit Utrecht, ruim een maand geleden. Voor de
bewuste vragensteller, raadslid Hans van Leeuwen, bleek de
aanvaring met ex-TU/e-bestuurder Amman de druppel die
hem uit onvrede over het raadswerk deed besluiten per
direct op te stappen als raadslid. Collegevoorzitter Yvonne
van Rooy erkende later dat de positie van medewerkers in
medezeggenschapsorganen, die vrijelijk kritisch willen
kunnen zijn, soms een lastige is en nodigde een raadsdele gatie uit hierover eens verder van gedachten te wisselen.

Mare - Universiteit Leiden

Ophef over islamitische
kandidaat-hoogleraar
Al voor zijn aanstelling aan de Leidse universiteit, waar hij
waarschijnlijk de leerstoel islamitische theologie gaat
bekleden, zorgt de omstreden Zwitserse islamtheoloog en
filosoof Tariq Ramadan voor opschudding. Geert Wilders
van de Partij voor de Vrijheid noemde hem vorige week in de
Tweede Kamer “een verschrikkelijke man die zijn denk beelden gaat spuien over jonge geesten”. Decaan Willem B.
Drees van de Leidse faculteit der godsdienstwetenschappen
stelt in Mare: “Een leerstoel is geen preekstoel. Als privé -

Verzorgingsproducten voor mannen: niet bijster stoer en
veelal een slap aftreksel van de vrouwencosmetica, con cludeert Clifford Yee. De productontwerper, die onlangs
afstudeerde aan de TU Delft, deed onderzoek naar de
groeiende markt voor mannencosmetica en naar hoe
mannen cosmetica beleven en gebruiken. Daarbij bedacht
hij de ‘1.0’: een ingenieus pompsysteem in de vorm van een
rechthoekig soort tube, met daarbovenop een spons om de
crème mee op het gezicht te smeren. ’t Is eigenlijk net
scheren - want al wat ook maar riekt naar getut, daar is de
man wars van, aldus Yee. Nu nog een stoere handtas voor
mannen om de ‘1.0’ in te doen, oppert universiteitsblad
Delta.

Vox - Radboud Universiteit Nijmegen

Twee pabo’s voor mannen
en vrouwen
De pabo houdt te weinig rekening met de uiteenlopende
verwachtingen die jongens en meisjes hebben van de
opleiding en van het leraarsvak. Dat stelt de Nijmeegse
onderwijskundige Gerda Geerdink, die onlangs op het
onderwerp promoveerde. Waar vrouwelijke studenten vooral
geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van het kind, zijn de
heren meer gericht op kennis en kennisoverdracht. Maar op
de pabo vissen de mannen achter het net, stelt Geerdink:
vooral de stages in de kleuterklas en onderbouw demoti veren de mannen, die veelal leraar willen worden in de
bovenbouw. De onderzoekster oppert dan ook de pabo te
splitsen in een opleiding voor kleuters en onderbouw en
eentje voor de bovenbouw.

(Advertentie)

Net je carrière gestart en nu al een mijlpaal!
Je bent nog maar net begonnen, of er dient zich meteen al een mijlpaal
aan in je carrière. Om precies te zijn een klein geel/grijs paaltje dat je
overal ziet in ons landschap. Want dit paaltje markeert een imposant
netwerk van 12.000 km leiding waardoor aardgas, een brandstof die
je bijna dagelijks gebruikt, wordt getransporteerd. Achter deze paaltjes
staat een team met professionals dat er dag in dag uit voor zorgt dat
iedereen elke dag over aardgas beschikt.
Dit paaltje markeert ook uitgelezen carrièrekansen voor mensen met

grote ambities. We houden ons niet alleen bezig met alle boeiende
aspecten van aardgastransport, maar ook met uitdagende projecten
zoals een zeeleiding naar Engeland, de opslag van LNG in tanks,
ondergrondse gasopslag in zoutcavernes. Gasunie werkt aan
duurzame oplossingen, waar jouw inbreng van grote waarde kan zijn.
Voor onze dochterondernemingen Gas Transport Services (GTS) en
Gasunie Engineering & Technology hebben we op dit moment enkele
vacatures.

GTS opereert volledig zelfstandig en is verantwoordelijk voor het
beheer, de werking en de ontwikkeling van het landelijke gastransportnet. Voor GTS zijn we op zoek naar starters met een achtergrond op
het gebied van economie/econometrie of wis-, natuur- en scheikunde,
voor onderstaande functies:

Gasunie Engineering & Technology (GET) houdt zich bezig met
consultancy, research & development en engineering services.
GET heeft een onderzoekslaboratorium dat tot de beste van Europa
behoort. GET is nauw betrokken bij ontwikkelingen op het gebied
van energietransitie en onderzoekt daarbij bijvoorbeeld of en in
hoeverre er andere gassen aan aardgas kunnen worden toegevoegd.
Voor GET zoeken wij:

Analist: je houdt je bij de afdeling Markt en regulering bezig
met onderzoek naar marktontwikkelingen, het ontwikkelen
van nieuwe producten en diensten en het uitvoeren van studies
op reguleringsgebied.
Planner: je houdt je bij de afdeling Infrastructuurontwikkeling
bezig met het in kaart brengen van alle belangrijke aspecten
rondom expansieprojecten op het gebied van gastransport
(zoals leidingprojecten, de opslag van aardgas, LNG).
Medewerker Economie: je maakt bij de afdeling Economie
een breed scala aan ﬁnancieel-economische analyses voor
bijvoorbeeld investeringsvoorstellen. Je participeert in GTSbrede projecten voor de ontwikkeling van strategieën,
tariefsystemen, diensten en processen. Tevens adviseer je het
management door middel van een second look ten aanzien van
beleidsvoorstellen.

gaat verder in gastransport

Consultants Externe Veiligheid en Integriteit: je bent
verantwoordelijk voor onderzoek, studies en consultancy op
het gebied van veiligheid en integriteit van de
gasinfrastructuur.
Consultant Bedrijfszekerheid: je bent verantwoordelijk
voor onderzoek, studies en consultancy op het gebied van
de bedrijfszekerheid van gastransportinstallaties.
Projectleiders/onderzoekers: je bent verantwoordelijk
voor onderzoek, studies en consultancy op het gebied van
gasuitwisselbaarheid en gasinfrastructuur.

Meer weten? Kijk op www.werkenbijgasunie.nl welke mijlpaal er voor jou in het verschiet ligt bij Gasunie.
Op www.gastransportservices.nl en www.getgasunie.nl vind je meer informatie over GTS en GET.

jonge professionals kijken op werkenbijgasunie.nl
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PF distantieert zich van ‘foute’ site
Een oud-lid van studentengroepering PF gebruikt de door
hem geclaimde domeinnaam
www.groep-een.nl om direct
door te linken naar de officiële
site van de PF. Karen-Ann
Voorbraak, voorzitter van
Groep-één, is niet gelukkig
met deze ‘foute’ site. PF-voorzitter Sander van Wijk distantieert zich ervan, en zegt niet
de bevoegdheid te hebben er
iets aan te doen.
Volgens Voorbraak ging de discussie over deze kwestie, die al
bijna een maand speelt, in eerste
instantie over meer dan het
simpel doorlinken naar de site
van de PF. “Destijds kwam je
terecht op een site waar in een

vijver eendjes ronddobberden en
stond daarbij de mededeling dat
je moest doorklikken naar de
correcte site, wat dan een bezoek
aan de PF-site opleverde”, zegt
Voorbraak. “Die site vonden we
voor Groep-één onnodig beledigend en we hebben dan ook
dringend verzocht de site te verwijderen.” Ook met de huidige
situatie, waarbij direct wordt
doorgelinkt naar de PF-site, is
Voorbraak niet gelukkig. “Ook
hier baal ik van, maar ik heb niet
de indruk er veel aan te kunnen
doen, omdat het geen site is die
onder het beheer van de TU/e
valt.”
Sander van Wijk, voorzitter van
de PF, maakt direct kenbaar dat
de site geen bezit is van de PF en

dat het ook geen initiatief is van
zijn groepering. Van Wijk:
“Formeel heeft de PF er niets mee
te maken. Het is een individuele
actie van een oud-lid. Ik heb die
persoon wel vriendelijk verzocht
om de site met de eendjes te verwijderen, en dat is ook gebeurd.
Maar als voorzitter heb ik niet de
bevoegdheid hem te sommeren
de hele site op te heffen. Ik zie het
ook meer als een ludieke actie,
die niet echt serieus bedoeld is.”
Volgens Van Wijk moet het
mogelijk zijn dat het betreffende
oud-lid binnenkort een keer met
Groep-één om tafel gaat zitten
om te praten over het eigendomsrecht van de domeinnaam./

.

Symposium als kickstart voor
vernieuwde noodhuisvesting Rode Kruis
Honderdduizenden mensen
belanden jaarlijks in noodkampen, door oorlog of andere
rampen. In een standaardtent,
waar ze vaak jaren in wonen.
Kan dat niet beter? Om die
vraag te beantwoorden,
brengen het Rode Kruis en de
TU/e zo’n tachtig organisaties
bijeen op het symposium
Innovative Sheltering, van
woensdag 21 tot en met vrijdag
23 november op de TU/ecampus.
Het Rode Kruis heeft twee problemen rond noodhuisvesting,
vertelt ir. Arno Pronk van de
faculteit Bouwkunde. In extreme
noodgevallen is er niet genoeg
voorraad en zijn de tenten niet
snel genoeg te produceren. Daarnaast sluiten de ‘westerse’ tenten
niet aan bij de lokale situatie, bijvoorbeeld het klimaat, dat heel
erg uiteen kan lopen, en de lokale
materialen
en
technieken.
Mensen wonen na een ramp vaak
jaren in een tent, die feitelijk na
een jaar versleten is. Het zou
beter zijn als er bouwsystemen
zijn waarmee de slachtoffers zelf
hun noodhuisvesting kunnen
uitbouwen tot een onderdak
waarin ze langer kunnen wonen.
Het doel van het symposium is
dat er zich uiteindelijk consortia
van bedrijven en instellingen
vormen die hier betere oplossingen voor uitwerken. Dat heeft

Boek over beter benutten
bedrijventerreinen
Leegstaande bedrijfsgebouwen zijn veel mensen een
doorn in het oog. Op andere
plaatsen lijken nieuwe
bedrijventerreinen als paddenstoelen uit de grond te schieten, maar met bestaande
industrieterreinen wordt
weinig gedaan. TU/e-hoogleraar Wim Schaefer heeft het
boekje ‘Richtingen in gebiedsontwikkeling’ samengesteld
met verschillende ideeën over
hoe het beter kan. Studenten
schreven eraan mee.
De
herontwikkeling
van
bedrijventerreinen
stagneert,
volgens prof.dr.ir. Wim Schaefer
van de leerstoel Construction
Management & Urban Development van de TU/e-faculteit
Bouwkunde. “Nieuwe industrieën vinden heel moeilijk een geschikte locatie. Er zijn wel
bestaande terreinen beschikbaar,
maar die zijn vaak niet geschikt
voor nieuwe bedrijven. Vraag en
aanbod matchen niet.” In NoordBrabant is dit probleem relatief
groot en de provincie heeft het
dan ook een hoge prioriteit
gegeven.
Over de problematiek stelde
Schaefer
samen
met
de
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) een boekje

samen. Daarin komen verschillende buitenlandse voorbeelden
langs van andere manieren om
bedrijventerreinen in te richten.
De rode draad is daarbij dat grote
bedrijventerreinen in het buitenland vaak worden behandeld als
particuliere
ondernemingen,
gerund door één groot bedrijf. In
Nederland zijn de kavels op zo’n
terrein voor een groot deel versnipperd, waardoor het heel
lastig is om nieuwe dingen te ontwikkelen.
Bijzonder aan het boekje is dat
ook studenten eraan meeschreven. Het hoofdstuk over
gebiedsontwikkeling in Dubai
werd geschreven door Tim van
Helmond en Bas van Montfort.
Voor hun afstuderen zaten zij
een aantal maanden in deze
explosief groeiende stad in het
Midden-Oosten. “Inhoudelijk is
het werk van afstudeerders vaak
prima geschikt voor een boek als
dit”, aldus Schaefer. “De studenten wisten van tevoren dat hun
werk onder hun eigen naam in
dit boek terecht zou komen. Dat
werkte heel stimulerend en dit
zullen we dan ook vaker
doen.”/

.

Het boek ‘Richtingen in gebiedsontwikkeling’ is te bestellen via www.bom.nl.

Informaticatalent TU/e wordt beloond
Een noodkamp in Kerbala, India

een dikke commerciële rand,
want wie met een goede oplossing komt, kan in potentie
honderdduizenden stuks leveren
aan het Rode Kruis.
Om zover te komen, is er eerst op
woensdag een algemeen symposium, dat voor iedereen toegankelijk is. Sprekers zijn onder
anderen Graham Saunders,
directeur Shelters van het
Internationale Rode Kruis, en
prof.dr.ir. Jos Lichtenberg, TU/ehoogleraar productontwikkeling.
Zijn leerstoelgroep doet onderzoek op dit gebied en tekent voor
de organisatie van het symposium, samen met de TU/e-commissie Techniek voor Ontwikkelingsproblematiek, Studium
Generale en het Nederlandse
Rode Kruis.

Op dag twee presenteren de deelnemende organisaties hun oplossingen aan elkaar en aan het
Rode Kruis, om uiteindelijk te
komen tot verbeterde voorstellen
en mogelijke samenwerkingen.
Deze worden op dag drie met het
Rode Kruis besproken en toegelicht.
Op woensdag 21 november
zullen studenten met ‘klassieke’
noodtenten van het Rode Kruis
voor het Auditorium laten zien
hoe je leeft in zo’n tent. Ze zullen
er ook in overnachten./

.

De entree voor het open programma, op
woensdag 21 november in het Auditorium, bedraagt vijf euro.
Het programma is te bezien op
www.innovativeshelter.com.
Aanmelden: studium.generale@tue.nl.

Tweedejaars student Technische
Informatica Vincent Kusters
heeft
de
Jong
Talent
Aanmoedigingsprijs 2007 van
de Koninklijke Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen in de categorie informatica
gewonnen. Kusters krijgt de
prijs, omdat hij van de
Nederlandse
Informaticastudenten afgelopen collegejaar

het beste de propedeuse heeft
doorlopen. Hij deed al zijn
vakken zonder herkansingen en
kwam uit op een gemiddeld cijfer
van 8,8. Op zijn cijferlijst staan
onder andere zes tienen. Kusters
krijgt de prijs van vijfhonderd
euro op donderdag 22 november
in Haarlem uitgereikt./

.

Vernieling slagboom verijdeld
Op zondag 11 november zagen
TU/e-beveiligers
omstreeks
18.50 uur op de bewakingsbeelden dat een groepje mensen
probeerde de slagboom bij de
uitgang aan de Kennedylaan
omhoog te duwen. Beveiligers
gingen meteen ter plaatse, waar
ze de personen aanhielden. Zij

bleken het TU/e-terrein zonder te
betalen te willen verlaten met een
auto. Twee van de drie personen
konden zich identificeren. De
beveiliging constateerde voorals
nog geen schade aan de
slagboom./

.

Voor de derde keer naar de Internationale Wiskunde Olympiade
Wouter Berkelmans (16) uit
Amstelveen heeft de Nederlandse Wiskunde Olympiade
gewonnen, een wedstrijd voor
havo- en vwo-leerlingen. Afgelopen vrijdag was in het
Auditorium de prijsuitreiking.
Hoogstwaarschijnlijk gaat hij,
met vijf anderen, ook naar de
Internationale
Wiskunde
Olympiade in Spanje. Voor
Berkelmans zou dat de derde
deelname worden; de eerste keer
dat hij aan de internationale wedstrijd deelnam, zat hij nog in
derde klas van het gymnasium.
De beste tien van de Nederlandse
editie van de Wiskunde Olympiade, waarvan de eindronde op
14 september plaatsvond aan de
TU/e, kregen afgelopen vrijdag
een VVV-bon van honderd euro,
twee boeken en een variant van

de Rubik’s Cube. De beste vijf
kregen van een sponsor ook een
beleggingsrekening met een
saldo van honderd euro en een
boek van Stephen Hawking.
22 van de 119 middelbare scholieren die deelnamen aan de
Nederlandse eindronde zijn
afgelopen weekend begonnen
aan een trainings- en selectieperiode die loopt tot juni volgend
jaar en die hen voorbereidt op de
Internationale Wiskunde Olympiade. De beste zes vertegenwoordigen Nederland van 14 tot
22 juli 2008 in Spanje. /

.

De prijswinnaars van de Wiskunde
Olympiade, tijdens de prijsuitreiking
afgelopen vrijdag.
Foto: Bart van Overbeeke
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Meer succes bij behandeling met
Pacemakers/Chriz van de Graaf
Foto/Gerard Verschooten

Bij patiënten met hartfalen
en een geleidingsstoornis
wordt vaak een speciale
pacemaker ingebracht.
Helaas biedt deze therapie
bij drie op de tien patiënten
geen uitkomst. Reden voor
het Catharina-ziekenhuis in
Eindhoven om van te voren
vast te stellen of de operatie
zinvol is. Drs. Annemieke
Jansen deed hier onderzoek
naar en kwam met de
faculteit Elektrotechniek tot
verbeteringen. Ze
promoveert op 19 november
op haar bevindingen.

Hartfalen is een chronische aandoening
waarbij de pompkracht van het hart
afneemt. Dit veroorzaakt kortademigheid
en beperkt patiënten in hun mogelijkheden. Bij ongeveer dertig procent van de
patiënten met hartfalen blijkt de geleiding van de linkerbundel vertraagd. Deze
trage activering van de linker hartkamer
leidt tot het niet gelijktijdig (asynchroon)
samentrekken van het hart. In dat geval is
het dankzij een therapie met een pacemaker mogelijk om de hartkamers weer
synchroon te krijgen. De pacemaker geeft
met een elektrische puls via een pacemakerdraad in de linker en rechter hartkamer het signaal aan de hartkamers om

samen te trekken. Hierdoor trekt het hart
weer gelijktijdig samen, krijgt het een
deel van de verloren pompkracht terug en
keert het hart terug in de oorspronkelijke
vorm: een kleiner hart.
Helaas slaat de therapie met de pacemaker niet bij iedereen aan. Jansen:
“Zeventig procent van de patiënten heeft
er baat bij. Bij het overgrote deel van deze
groep is het voor ons met beeldvorming
ook zichtbaar dat het hart beter pompt.
Het andere deel van de patiënten voelt
zich beter, maar dat is voor ons met beeldvorming niet aan te tonen.”
Blijft dus dertig procent van de patiënten
over die geen baat heeft bij de pacemaker.

Dat is ongewenst, want het aanbrengen
van een pacemaker is voor patiënten een
ingrijpende operatie; ze hebben er hoge
verwachtingen van en het lichaam wordt
opengesneden. Daarbij is een pacemaker
een duur apparaat.
De therapie met de pacemaker helpt
wanneer de hartkamers niet gelijktijdig
geactiveerd worden. “Om het percentage
geslaagde therapieën omhoog te krijgen,
moesten we achterhalen bij welke patiënten met hartfalen dit het geval is. Daarom
gingen we in het Catharina-ziekenhuis op
zoek naar een eenvoudige en reproduceerbare methode om te onderzoeken of
een hart niet gelijktijdig samentrekt. We

hebben patiënten om de drie maanden
echocardiografisch bekeken. Zo kwamen
we parameters op het spoor die vertellen
of dit het geval is”, zegt Jansen.
Je zou zeggen dat je dit met het oog kunt
zien, maar dat is niet zo. Wanneer je twee
verschillende wanden van het hart in het
oog moet houden, blijkt dat het daar
ongeveer zestig milliseconden voor nodig
heeft, terwijl de ongelijke samentrekking
een kleiner verschil kan hebben. “We gebruikten daarom een methode die de zes
wanden van het hart scant en registreert
wanneer ze samentrekken. Daarnaast heb
je een elektrisch signaal van het hartfilmpje. Zo kun je zien wanneer iets elek-

Corporate venture capital is hip, maar gewoon samenwerken is
‘Corporate venture capital’ (CVC) is een
term die bekend is geworden door de
internetbubble. Maar niet alleen in de
wereld van de elektronische snelweg
heeft deze deelnemingsvorm opgang
gemaakt. Ir. Vareska van de Vrande (30)
nam de wereldwijde farmacie-industrie
onder de loep en zag dat ook daar allerlei samenwerkingsvormen gebruikt
worden om nieuwe technologie binnen
te halen. Ook CVC is er populair, maar
soms lijkt ‘gewoon samenwerken’ toch
beter te werken.
‘Open innovatie’ is een sleutelwoord in
het onderzoek van Van de Vrande.
Vroeger ontwikkelden bedrijven vrijwel al
hun technologie zelf. Tegenwoordig
hebben grote ondernemingen hun ogen
ook continu naar buiten gericht om te
kijken of anderen misschien technologie
creëren die interessant kan zijn. Mocht
dat het geval zijn, dan kan het bedrijf op
allerlei manieren toegang krijgen tot die
technologie. Bijvoorbeeld door het ontwikkelende bedrijf op te kopen, of door
er een fusie mee aan te gaan. Maar ook
samenwerken om nieuwe technologie te
ontwikkelen, is een optie. Kijk bijvoorbeeld naar Philips en Douwe Egberts die

Vareska van de Vrande tijdens de promotiezitting. Foto: Photodette

samen de Senseo ontwikkelden. Een
andere mogelijkheid is een minderheidsbelang nemen, ofwel een stukje van het
bedrijf kopen. Een speciale vorm hiervan
is corporate venture capital. Bij CVC heeft

de grote onderneming een potje geld om
te investeren in kleine, veelbelovende
start-ups.
De hoofdvraag van de Eindhovense promovenda was: hoe kiezen grote bedrijven

uit deze zogenoemde ‘governance
modes’, en wat leveren die governance
modes aan innovativiteit op? Als maatstaf
voor innovativiteit nam Van de Vrande
het aantal ‘waardevolle patenten’. De
waarde bepaalde ze niet door te kijken
hoeveel geld het patent oplevert, maar
door het aantal ‘patentcitaties’ te tellen.
Met andere woorden: door te kijken hoe
vaak nieuwe patenten ernaar verwijzen.
“Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijk
verband bestaat tussen de geldelijke
waarde van een patent en het aantal
patentcitaties”, legt de promovenda uit.
In een van de hoofdstukken van haar
proefschrift focust ze op ‘pioneering technologies’, technologieën die zo nieuw
zijn dat ze niet verwijzen naar bestaande
patenten. Volgens Van de Vrande leiden
dit soort technologieën relatief vaak tot
doorbraken en zijn dus belangrijk voor de
technologische voorsprong van bedrijven.
Ze bestudeerde de samenwerkingsvormen en de patenten van 149 multinationals in de farmacie, in de periode
1990 tot 2000. Van de Vrande koos deze
bedrijfstak vanwege de dynamiek - de
industrie bestaat uit veel giganten naast
veel kleine biotech start-ups en er is veel
open innovatie. Daarnaast geven paten-
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pacemaker
trisch wordt geactiveerd en wanneer de
mechanische reactie volgt. Wanneer dat
niet synchroon gaat, weet je dat een
pacemaker uitkomst biedt.”
Het voordeel van de methode is dat de
apparatuur voor het onderzoek bijna
altijd standaard in ziekenhuizen
aanwezig is; het zit op het echoapparaat.
Er hoeven dus geen hoogtechnologische
machines te worden aangeschaft.

Kantelen
Jansen ontdekte en beschreef met haar
groep als eerste dat de linker hartkamer
bij het samentrekken kan kantelen. De
kanteling blijkt nagenoeg feilloos te
vertellen dat het hart niet gelijktijdig
samentrekt. “Wanneer dit gebeurt, weten
we nu ook dat de patiënt baat heeft bij de
pacemaker. De onderzoeksgroep met
deze bevinding heeft mét een pacemaker
een beduidend betere pompkracht. Het is
dus een heel goede voorspellende
uitkomst.”
Dankzij de verkregen kennis in het
onderzoek van Jansen kan de arts dus
veel beter voorspellen wie baat zal hebben
bij de therapie. “Het aantonen van asynchroniteit met de nieuwe methode kan in
82 procent van de gevallen goed voorspellen dat iemand niet alleen baat heeft
bij deze therapie, maar ook dat de pompfunctie beduidend beter wordt. Daarnaast
weten we nu ook veel beter wie geen baat
heeft bij de therapie. Dat percentage is
nog hoger: 97 procent. Dat is belangrijk,
want een operatie ondergaan en geen
verbetering krijgen, is een heel grote
teleurstelling voor mensen.” Het is voor
de cardioloog ook heel vervelend om
pacemakers te plaatsen die geen effect
hebben. “Je hoopt dat jij alleen de zinvolle
operaties doet, maar dat is natuurlijk niet
het geval.”
Jansen deed ook onderzoek naar de
instellingen van een pacemaker. “Hiervoor kun je bijvoorbeeld kijken van het
acute effect van een bepaalde instelling
op het hart. Dat doe je met een invasieve
drukmeting waarbij je de drukstijging in
het hart meet. Dit gebeurt dus in het
lichaam. We zijn erachter gekomen dat je

met een bepaalde meting echocardiografisch met dezelfde zekerheid kunt
vaststellen met welke instelling het optimale effect te verkrijgen is. Hiertoe
hebben we echometingen vergeleken met
invasieve metingen. De methode wordt
nu internationaal bij congressen
genoemd als een goede methode om
pacemakers in te stellen”, aldus Jansen.

Elektrotechniek
Een mooi en zinvol onderzoek, maar
waarom is Jansen gepromoveerd aan de
faculteit Elektrotechniek? “Wij kijken
heel vaak naar de pompkracht van het
hart”, vertelt Jansen, die haar medische
opleiding volgde aan de Universiteit
Maastricht. De opleiding cardiologie deed
ze aan het Catharina-ziekenhuis in
Eindhoven. “Hierop neem je beslissingen
als: wel of niet opereren en wanneer
opereren? Cruciaal dus. Aan de afdeling
signaalprocessing van de faculteit
Elektrotechniek van de TU/e heeft
dr. Massimo Mischi onder leiding van
professor Korsten een briljante vinding
gedaan op dit terrein. Zij ontdekten dat je
de pompkracht van het hart automatisch
kunt beoordelen met geluidscontrast.
Met een sterk verdunde dosering geluidscontrast die door het hart gaat, kan hij
aan de wijze waarop het door het hart gaat
en de mate van concentratie, de pompkracht -door ons de ejectiefractie
genoemd- bepalen. Ik heb deze methode
klinisch gevalideerd. We verwachten ook
dat deze methode op den duur zal worden
gebruikt, maar daarvoor is het nog te
vroeg.”
Jansen, momenteel cardioloog in het
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis in
Nijmegen, zegt over de samenwerking
met de wetenschappers van de TU/e:
“Techniek is natuurlijk een belangrijk
onderdeel van de medische vooruitgang.
Hoewel technici en artsen duidelijk een
andere taal spreken, blijkt dat deze
samenwerking vloeiend kan verlopen en
tot interessante bevindingen kan
leiden.”/

.

plastic van maakt, zitten er kleine belletjes
water ‘ingebakken’ - als kleine gehaktballen
in spaghetti.” Maar ook het water en het
monomeer liggen elkaar niet zo. “Ze zijn als
water en olie. Er moet zeep bij om die twee te
mengen.” Een andere vakgroep probeerde dit
al eens uit, maar de druppels water werden
veel te groot. “Het is nu mijn bedoeling om
het water veel fijner te verdelen.” Maar het is
in de chemie net als in de geneeskunde; soms
hebben middelen bijwerkingen. “De toege voegde zeep verstoort de polymerisatie - het
plastic wordt niet zoals het zou moeten zijn.”
Aldewereld werkt hard om dat probleem op te
lossen. “Ik weet dat het kan, ik heb een reëel
doel voor ogen.” Zijn bolletjes piepschuim
zwellen nu al op tot ze twee keer zo groot
zijn. “Dat moet vijf keer worden, maar daar
houd ik me verder niet mee bezig. Ik wil dat
het proces goed loopt, het optimaliseren mag
een volgende student doen.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman

Onderzoek in het kort

soms beter
ten in de farmacie een goed beeld van de
kenniscreatie, doordat vrijwel alle waardevolle nieuwe kennis gepatenteerd
wordt.
Uit haar analyses blijkt dat bedrijven in
bepaalde situaties de voorkeur geven aan
bepaalde governance modes. Bij jonge of
embryonale technologieën bijvoorbeeld,
is CVC populair; fusies, overnames of
joint ventures worden veel minder
gebruikt. CVC heeft ook de voorkeur als
de bedrijven weinig overlap hebben qua
technologie die ze gebruiken; allianties
(samenwerking) liggen bij dit soort grote
‘technologische afstand’ minder voor de
hand. Als nog erg onzeker is wat een
technologie gaat opbrengen, kiezen
bedrijven vaak ook voor een strategische
alliantie. “Als het mis gaat, kunnen ze
zich snel terugtrekken”, licht Van de
Vrande toe.
Opmerkelijk genoeg is het de vraag of
CVC, ondanks de populariteit, wel zo
effectief is. Naarmate de technologie
nieuwer is, of de technologische afstand
groter, levert CVC relatief minder
‘pioneering technologies’ op. Strategische allianties en joint ventures doen
het wat dat betreft beter. “Creëren van
exploratieve technologie doe je blijkbaar

Student Scheikundige Technologie Chris
Aldewereld werkt net als zijn collegastudent
Eelco de Visser (Cursor 7) aan het verbeteren
van het productieproces van piepschuim. Dat
wordt gemaakt met hulp van het oplosmiddel
pentaan, een vies goedje dat bovendien een
broeikasgas is.
Maar waar De Visser pentaan wil vervangen
door CO2, gaat Aldewereld nog een stapje
verder: “Het zou ook met water moeten
kunnen.” De aanpak is simpel: meng drup peltjes water door het plastic dat de
grondstof van piepschuim is. Verwarm de
boel, zodat het water gaat koken en
verdampt. Dan zwelt het plastic op tot een
schuim: piepschuim. “In principe kan het.
Water kookt bij honderd graden en dat is ook
precies de temperatuur waarbij het plastic
zacht wordt. En honderd graden is ook weer
niet zo heet dat je het materiaal kapot
maakt.” Maar er is een maar - natuurlijk is er
een maar. “Je krijgt het water niet dat plastic
in.” De oplossing is om een stap terug te
gaan in het productieproces. “Het plastic is
een polymeer dat wordt opgebouwd uit
kleinere eenheden, monomeren. Ik meng het
water al door het monomeer. Als je er daarna

beter samen. CVC is, kort door de bocht
genomen, ergens geld instoppen en op
een afstand afwachten of het een succes
wordt.”

Grote afstand
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek luidt dat bedrijven zich bewust
moeten zijn van alle governance modes
en hun specifieke voor- en nadelen. Wie
deze kennis vertaalt naar methoden en
technieken, maakt een betere kans efficiënt technologie binnen te halen.
Van de Vrande bestudeerde haar onderzoeksonderwerp op grote afstand. Ze
telde samenwerkingen en patenten en
kwam zo tot een beeld van het handelen
van bedrijven. In haar nieuwe functie, als
universitair docent aan de Erasmus
Universiteit, wil ze ook meer de kwalitatieve kant op, kijken naar de interne
processen bij bedrijven. “Je hebt eigenlijk
beide kanten nodig om tot een goed beeld
te komen. Maar je hebt helaas niet de tijd
om beiden te doen in een promotieonderzoek.”/

.

Ir. Vareska van de Vrande promoveerde woensdag 7
november op haar proefschrift getiteld ‘Not
Invented Here, Managing Corporate Innovation
in a New Era’.

Unilever Researchprijs 2007
voor werktuigbouwer
Op donderdag 8 november heeft ir. Gert Witvoet, promovendus bij de faculteit
Werktuigbouwkunde, de Unilever Research Prize 2007 gewonnen. Bij het onderzoeks centrum van Unilever in Vlaardingen kreeg hij deze prijs uitgereikt voor zijn afstudeerwerk
aan een niet-lineaire regelaar voor een lineair systeem. Het Unilever-juryrapport betitelt
het afstudeeronderzoek van Witvoet als ‘wetenschappelijk hoogstaand werk’. Daarnaast
wordt de student geprezen, omdat hij al tijdens zijn afstuderen als docent optrad. De
masterstudent organiseerde een practicum bij een mastervak en gaf les op een cursus voor
bedrijven. Van elke Nederlandse universiteit kreeg één afstudeerder een prijs, bestaande
uit 2.500 euro en een glazen beeld.
Unilever reikt de Researchprijzen sinds 1957 jaarlijks uit aan studenten die uitzonderlijke
prestaties hebben geleverd met wetenschappelijk onderzoek in de chemie, biologie, werk tuigbouwkunde of sociale wetenschappen. Met de prijs brengt Unilever haar waardering tot
uitdrukking voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek zoals dat aan de universiteiten in
Nederland wordt verricht. Ook vindt Unilever een goed contact met de universiteiten
belangrijk.

Promovendus wint posterprijs
Yedendra Shrinivasan MSc, promovendus bij de groep Visualization van de faculteit
Wiskunde & Informatica, heeft bij het IEEE-symposium Visual Analytics Science and
Technology 2007 in Sacramento (VS) de Best Student Poster Award gewonnen.
Hij kreeg de prijs voor zijn poster ‘VisPad: Integrating Navigation and Synthesis in
Information Visualization’. Shrinivasan verricht promotieonderzoek gericht op het onder steunen van analisten bij het doorploegen van grote hoeveelheden gegevens.
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Bedrijfspropaganda, of het vleien o
A

ls freelance journalist kwam ik in
honderden bedrijven. Honderden bezoeken, waarin ik sprak met directeuren,
werknemers, human resource managers,
recruiters, afstudeerders en stagiaires.
Honderden malen hoorde ik over de ‘open
cultuur’, de ‘collegiale sfeer’ en de investeringen die het bedrijf doet in zijn personeel - in kringen van academici ‘medewerkers’ of ‘onze professionals’ genoemd.
Ik werd bijgepraat over de personeelsuitjes
in de Ardennen, de ‘altijd blijven lerenmentaliteit’, over de hoge klant- en personeelstevredenheid, en over alle andere
zegeningen van het bedrijf en zijn werknemers. Kortom: ik bezocht wéér een
prachtbedrijf.
Natuurlijk weet ik dat ik in
deze gesprekken word
gebombardeerd met propaganda en reclame. Niet de
werkelijkheid, maar de
gewénste werkelijkheid staat er
centraal. Via mij worden namelijk berichten over het bedrijf de
wereld in gebracht, dus verschaft men mij
de blijde boodschap. Het is tenslotte
gewoon leuker om een positief verhaal over
jezelf te vertellen. Daarbij staat de aard van
een bedrijf kritische uitlatingen niet toe.
Op de eerste plaats zijn allen die verbonden zijn aan de organisatie afhankelijk van
de prestaties van de onderneming. En de
belangrijkste prestatie is verkopen. Het
geval wil dat een klant liever koopt bij een
bedrijf met een goede naam, ook al is dat
positieve imago gebaseerd op de verhalen
van de ondernemer zelf. Veel goede
verhalen over jezelf vertellen dus. Op de
tweede plaats komen mijn stukken terecht
bij studenten en afgestudeerden; de toekomstige werknemers van de bedrijven. En
die willen niet werken bij een bedrijf met
hoge drempels, slechte doorgroeimogelijkheden, matige vooruitzichten en minimale
scholing voor personeel. En dus barsten de
meeste medewerkers van bedrijven op de
vraag ‘wat voor club zijn jullie?’ in een
juichen uit. Eenzelfde gejuich valt de
student ten deel die zich via een banenmarkt oriënteert op het bedrijfsleven, of
een sollicitant die voor een eerste gesprek
bij de HRM-manager aanschuift.
Belangrijk te weten is dat het aantrekken
van academisch technisch geschoold
personeel op dit moment een rampje van
grote omvang en met grote gevolgen is. De
duizenden vacatures in Nederland zijn
gewoonweg niet allemaal in te vullen. Het
gevolg is dat, volgens de bedrijven, de
belangrijkste rem op groei het personeelstekort is. Helaas is groeien de stuwende
kracht van bedrijven; het ligt opgesloten
het DNA van de commercie - die rem doet
dus pijn. Het aantrekken van technisch
geschoold personeel staat daarom bovenaan het wensenlijstje van de bedrijven; ze
hebben er bijna alles voor over. Van een
gelijkwaardige relatie tussen starters op de
arbeidsmarkt en bedrijven is dus geen
sprake. Het bedrijf is bij een krappe
arbeidsmarkt de onderliggende partij.
Afgestudeerde: geniet daarvan!
De cruciale vraag voor bedrijven is dus: hoe word ik een
aantrekkelijke partner? Dit
doet het door de positieve
kanten van de onderneming
te belichten; en door zich te
onderscheiden van de rest. Met
de gebruikte technieken en technologieën is in dit geval helaas
niet heel veel te doen. Nederland, en zeker
Brabant, is gezegend met een technisch
hoogwaardig bedrijfsleven. Het kennis-

niveau van de honderden bedrijven schept
een technisch paradijs voor de academicus. Kortom: bijna alle ondernemingen
hebben boeiende technieken in huis. Is
een lithografiemachine van ASML interessanter dan een DAF-motor? Is het ontwikkelen van een kennismanagementsysteem
boeiender dan het schrijven van de
software voor een dvdspeler? Het is vooral een
kwestie van persoonlijke
interesse en opleiding voor
welke technieken en technologieën een starter op de
arbeidsmarkt kiest.

Claimen
Bedrijven gaan dus op zoek naar andere
argumenten om afgestudeerden te overtuigen. En zoals gezegd: ze zullen zich
moeten onderscheiden om op te vallen; ze
zullen een positie moeten claimen, een
bekende marketing-term. Dit claimen
blijkt in de praktijk echter niet mee te
vallen. Duizenden recruiters en andere
marketingmedewerkers breken zich
dagelijks het hoofd over waarmee potentiële medewerkers te verlokken zijn.
Spijtig, maar waar: het resultaat is een
lange lijst met open deuren, gemeenplaatsen en clichés. Een aantal voorbeelden waar iedereen die zich ooit aan
bedrijf zal binden mee te maken krijgt.
Waar bedrijven zich graag mee onderscheiden, is de bedrijfscultuur. Dat elk
bedrijf de eigen cultuur in dezelfde
termen roemt, weet men meestal niet. Het
vocabulaire blijft hierdoor beperkt tot
termen als ‘open communicatie’, ‘no
nonsense’ (niemand weet wat het is),
‘lage drempels’ en ‘de deuren staan hier
open’ (een blik op de kantoren bewijst
overigens meestal het tegendeel). Enig
doorvragen leert dat het overal hetzelfde
is: er moet gewoon gewerkt worden, overal
zijn aardige en behulpzame mensen,
overal lopen klootzakken rond en zolang
het zakelijk goed gaat, heeft niemand wat
te klagen. Wil je de werkelijke cultuur van
een bedrijf weten: ga eens langs als er
gereorganiseerd wordt. Kijk dan maar of
de deur van de directeur openstaat.
Ik heb jonge mensen in bijvoorbeeld
consultancybedrijven waar iedereen in pak
loopt, horen zeggen: “Ik had het niet
verwacht, maar we zeggen hier gewoon jij
en jou. Het is zeer informeel.” Ze vergeten
dat dit altijd zo is tussen ‘ons soort
mensen’. Ministers spreken elkaar niet
aan met ‘excellentie’ en de koningin
spreekt haar zoon niet aan met
koninklijke hoogheid. Maar dit
betekent niet dat een bezoeker
van de chique consultancybedrijven een bedrijf met een
informele sfeer treft; wanneer je
niet tot ‘ons soort mensen’
behoort, is het gewoon ‘u’.

Multidisciplinair
Iedereen werkt tegenwoordig in multidisciplinaire teams, en dat schreeuwen de
bedrijven van de daken. De uitleg is ‘dat de
techniek het tegenwoordig niet meer
toestaat dat onze complexe apparaten door
mensen uit één vakgebied worden
gemaakt’. Logisch, zou je
zeggen, zelfs een broodrooster
kan niet door een werktuigbouwkundige alleen gemaakt
worden. Toch wordt dit anno
2007 nog verteld alsof het een ontdekking is die onlangs door het
bedrijf zelf is gedaan.
De multidisciplinaire teams vragen

technici die in staat zijn met elkaar te
praten en elkaars vakgebied te begrijpen,
krijg je onherroepelijk te horen. Mijns
inziens kan vrijwel elke afgestudeerde van
de TU/e dit. De HRM-manager geeft met
deze eis dus aan elke sollicitant het gevoel
tot de exclusieve groep te behoren die in
staat is met vakbroeders te kunnen communiceren.
Ook veelgebruikt in bedrijfspropaganda
zijn ‘nieuwe manieren van werken’,
virtuele omgevingen die het mogelijk
maken om op alle denkbare plaatsen te
werken: in het bedrijfspand, bij klanten,
thuis, in de auto, op het station. Vooral
relatief jonge, consultancyachtige bedrijven praten er graag over. Vraag bij de

Bedrijfspropaganda
Illustratie/Pa
Het bedrijfsleven en afgestudeerd
is nauwelijks denkbaar. Eenma
ex-student zich in veel gevallen
commerciële organisaties. En b
honderdduizend uren door in o
jagende hallen en deerniswekk
bedrijf een afgestudeerde zover?
bieden? En vooral: maken ze waa
praatjes en een weerbarstige
eigenlijk nauwelijks begeleid, d
maar dat kun je bete

‘Wat bedoelen-ze-nu-eige
Marktconforme beloning =
reken niet op een topsalaris
Aantrekkelijke werkomgeving =
thuiswerken zit er niet in
De deuren staan altijd open =
deuren van kantoren gaan niet op
slot nadat ze zijn gesloten
Ontwikkeling van softskills =
je bent een nerd en we willen dat je
met klanten leert omgaan

Multidisciplinaire teams =
de tijd van een privé-kantoortje is
ook hier voorbij
Een no-nonsense cultuur =
we weten ook niet precies wat het
betekent, maar we hebben gehoord
dat techneuten niet in staat zijn een
goed pak aan te schaffen. Dus vragen
we dat maar niet van je
Veel interne ontmoetingsplaatsen =
bereid je voor op langdradige kan toorpraat bij de koffieautomaat
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om de gunst van de afgestudeerde
a/Chriz van de Graaf
ul Weehuizen
de academici - een inniger relatie
al arbeidsmarktrijp verbindt de
voor een heel mensenleven aan
brengt vervolgens al gauw zo’n
onooglijke kantoren, angstaankende kantines. Hoe krijgt een
? Wat hebben de ondernemers te
ar wat ze beloven? Over vleiende
praktijk. “In feite word je hier
daar hebben we geen tijd voor,
er niet opschrijven.”

verhalen van deze visionairs vooral door
over hoe het er concreet uit komt te zien.
Want deze ‘omgevingen waar fun en netwerken centraal staan’ blijken meestal nog
niet te bestaan, ze zijn volop in ontwikkeling. Opmerkelijk genoeg ligt het
arbeidsparadijs altíjd in de toekomst.
Wat je ook gaat doen bij je nieuwe bedrijf:
van baan wisselen, ofwel: jobrotation.
Denk niet dat je een paar jaar de tijd krijgt
om een vak onder de knie te krijgen om
het vervolgens als een professional uit te
voeren. Neen; binnen drie jaar moet je
door, want daar heb je behoefte aan, weten
de HRM-managers. Wanneer mij zou
worden verteld dat ik een baan niet langer
dan drie jaar mag doen omdat ik me

anders ga vervelen, dan zou ik de conclusie trekken dat het bedrijf voornamelijk
banen onder mijn niveau heeft en dat wil
ondervangen door mij snel te verkassen.
Ik heb dit eens gevraagd bij een bedrijf
waar je als een speer door de organisatie
gaat: “Laten we het erop houden dat we
mensen fris willen houden”, was het
antwoord. Dus toch stomvervelende
banen, is de enige conclusie.
Waar een bedrijf zich écht mee kan onderscheiden, zijn salarissen. Iedereen heeft
zijn prijs - betaal gewoon zoveel dat
niemand kan weigeren, zou je zeggen.
Sommige bedrijven doen dat ook. Een
aantal grote spelers betalen
de hoofdprijs, bieden
geweldige secundaire
arbeidsvoorwaarden zoals
grote auto’s, veel vrije dagen
en een prachtpensioen. De
kleinere kunnen de centen
hiervoor vaak niet ophoesten.
Zij betalen dus ‘marktconform’,
de termen ‘gemiddeld’ of ‘net als overal’
worden zorgvuldig gemeden. Nu is dat
marktconform helemaal niet slecht, maar
wanneer de term valt, moet je wel weten
dat je voor hetzelfde werk elders meer
kunt krijgen.

Hipo

enlijk-écht’-woordenlijst
De klant staat centraal =
houd rekening met langdurig over werken wanneer het werk door
slechte planning niet op tijd klaar is
Traineeprogramma bij klanten =
je gaat gewoon aan het werk bij een
opdrachtgever en hopelijk steek je er
iets van op
Zelfstandig werken =
reken niet op teveel begeleiding,
daar is de tijd niet voor

Jobrotation =
als je begint in te zakken, zetten we
je op een andere plaats neer
Kwaliteit staat voorop =
wat je hier maakt, moet het ook echt
dóen
Uitdagend =
er is niets beters te melden over deze
stomvervelende baan, behalve dat
het hele klus is om hem vol te
houden

Elk zichzelf respecterend bedrijf heeft
een talent- of traineeprogramma. Zo’n
programma móet je gewoon hebben voor
de talenten of high potentials. De grote
jongens maken hier ook echt iets van. Je
gaat onder goede begeleiding in projecten
van enkele maanden door de organisatie,
je krijgt trainingen op het gebied van
techniek, management en commercie.
Je bouwt een netwerk op en krijgt veel
verantwoordelijkheid. In de bedrijven die
een programma hebben ‘om er ook een te
hebben’ moet je je er minder van voorstellen. Daar ga je gewoon op een afdeling aan
de slag, van verschillende projecten is
geen sprake. Ook de begeleiding laat te
wensen over. “Schrijf maar op dat je goede
begeleiding krijgt”, zei een personeelsmanager eens tegen mij. “De praktijk is
natuurlijk anders, want we hebben daar
meestal de tijd niet voor, maar dat kun je
beter niet opschrijven.”
Helemaal mooi is het programma van een
middelgroot detacheringbedrijf. Ook zij
wilden een talentprogramma. Dat wordt
nu uitgevoerd buiten het bedrijf, op locatie
bij de klant. Daar doen de talenten het
werk dat andere gedetacheerden ook doen,
alleen slechter. De klant weet
dat de groep in een speciaal
programma zit en is ongetwijfeld vereerd met de ‘talenten’.
De werkelijke situatie is echter
dat de gedetacheerden nog niet
goed genoeg zijn voor het echte
werk en op kosten van de klant hun
kennis bijspijkeren. Handige oplossing voor een gebrek aan vaardigheden bij
de werknemers.
Een term die je bij sollicitaties vaak zult
horen, is ‘blijven leren’. En dat wil je,
weten de HRM’ers, want je bent als academicus intrinsiek gemotiveerd om jezelf te
blijven ontwikkelen. Eén ding is
duidelijk: met een opleiding
van de TU/e ben je er niet.
Eigenlijk kun je bijna niks: “Tja,
ze zijn theoretisch natuurlijk
goed onderlegd, maar wat het is
om te werken, dat weten ze niet”,
hoorde ik vaak. Dus leer je presenteren, oefen je in conflictbeheersing,
ontdek je hoe je economisch met tijd kunt

omgaan, maak je
persoonlijke ontwikkelingsplannen, doe je rollenspelen en praat je met een
coach. Wen er maar aan: je
leert je suf. Ook na de eerste
maanden van trainingen blijf je
leren; je leert een leven lang. Dit
is het idee. Vaak hoorde ik het hele cursusaanbod aan van een werknemer die
onlangs van de universiteit kwam. En
hoeveel cursussen heb je al gedaan? “Tja,
nog niet veel, het is druk, hè. Mijn chef
vindt het ook niet zo erg als ik er nog mee
wacht. Die heeft me natuurlijk liever hier
aan het werk.”

Bedrijfsplan
Wat niet is te verhullen, maar waar iedereen aan gewend lijkt te zijn, zijn de vreselijke bedrijfspanden die de afgelopen
veertig jaar in Nederland zijn neergezet.
Als je in het bedrijfsleven aan werk gaat,
houd er dan rekening mee dat je ongeveer
honderdduizend uren gaat doorbrengen
aan de rand van de stad, op een desolaat
industrieterrein, in een foeilelijk pand met
systeemplafonds en tl-bakken. Waar je
loopt over industriële tapijten, slechte
automatenkoffie uit mokken-met-opdruk
of plastic bekertjes drinkt, vergadert aan
kunststoffen tafels in zielloze ruimtes met
niet-werkende beamers en dat je aan het
eind van de dag in de miezerregen in een
eindeloze file staat, omdat de helft van
Nederland op datzelfde moment zijn
troosteloze werkplek verruilt voor de
warmte van het eigen huis. Je moet wel
heel veel van een bedrijf houden om er dat
voor over te hebben. Is een bedrijf gevestigd in een mooi pand, dan krijg je dat
zeker te horen, via de website al. Hoor je
dit niet, bereid je dan voor op het
bovenstaande.
Ga je bij een ict-bedrijf aan de slag, dan is
de kans groot dat je wordt meegedeeld dat
het bedrijf in de prijzen is gevallen en zich
dit jaar (of vorig jaar, of de jaren daarvoor)
een top ict-werkgever mag noemen. Ook
andere branches kennen dit soort prijzen
waarbij een jury (meestal bestaande uit
collega’s) tientallen bedrijven veren in de
reet steekt, maar de it-sector spant de
kroon. Elk jaar worden alleen al 32 topict-werkgevers gekozen. Daarnaast zijn er
nog lijsten waar de honderd beste ictwerkgevers worden verkozen. Alle vermeldingen en nominaties worden natuurlijk
op de website en in sollicitatiegesprekken
vermeld. Kijk dus niet verheugd op als je
hoort van de prijzen die een
bedrijf heeft gewonnen.
Pas juist op wanneer jouw
toekomstige werkgever er
géén heeft. Alleen de echt
zwakke broeders weten niet
ergens een eervolle vermelding in de boeken te krijgen.
Nu wil ik niet de indruk wekken dat de
bedrijfspropaganda louter van leugens en
bedrog aan elkaar hangt, helemaal niet: er
zijn geweldige bedrijven en ze doen over
het algemeen alles om hun belangrijkste
mensen -daartoe ga jij behoren- in de
watten te leggen. Het is echter bij een
eerste ontmoeting alleen niet handig om
je ware aard te tonen. En dat doen de
bedrijven dus ook niet. Het ziet er dus
allemaal heerlijk uit en uit al dit lekkers
mag jij kiezen. Eet smakelijk./

.
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Faculteiten

Mensen

Centraal Stembureau

Promoties

Technologie Management

Verkiezingen TU/e 2007

Ir. A.H.J. Mathijssen verdedigt op
donderdag 15 november zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘A Logical
Calculi for Reasoning with Binding’.
Mathijssen promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotor is
prof.dr.ir. J.F. Groote.

Afstudeervoordrachten
BDK/OM/IM

Het elektronisch stemmen in het kader
van de Verkiezingen TU/e 2007 vindt
plaats op woensdag 28 november en
donderdag 29 november a.s. Kiesgerechtigden ontvangen hiervoor tijdig een zgn.
‘Kennisgeving van de stemming’. Echter,
in die gevallen waarbij niet meer kandidaten zijn gesteld dan zetels in de betreffende raad te vervullen zijn, vindt géén
stemming meer plaats; deze kandidaten
worden geacht te zijn verkozen. Dat
geldt dit jaar voor zowel voor de studentengeleding voor de faculteitsraad van de
faculteiten Elektrotechniek en Industrial
Design, als voor de personeelsgeleding
voor de faculteitsraad van de faculteiten
Biomedische Technologie, Bouwkunde,
Elektrotechniek, Industrial Design,
Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde.
Kijk voor meer informatie op
www.tue.nl/verkiezingen.

Mw. A.H.M. Jansen verdedigt op maandag 19 november haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in de Blauwe Zaal van het Auditorium.
De titel van het proefschrift luidt
‘Echocardiography in cardiovascular
resynchronization therapy: Patient selection and device optimization’. Jansen
promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.dr.
H.H.M. Korsten en prof.dr. N.M. van
Heemel.

Elections TU/e 2007
Electronic voting will take place on
Wednesday 28 November and Thursday
29 November 2007. Those who are entitled to vote will get a ‘Notification of the
vote’ in good time. For the section of students for the Department Council of the
Departments Electrical Engineering and
Industrial Design as well as for the section of staff members of the Departments ‘Applied Physics’, ‘Architecture,
Building and Planning’, ‘Biomedical
Engineering’, ‘Industrial Design’,
‘Electrical Engineering’ and ‘Mechanical
Engineering’, no more candidates have
been nominated than there are seats to
be filled in the Council, so there will be
no election; the candidates will be
deemed to have been chosen.
For further information: www.tue.nl/
verkiezingen.

Communicatie Expertise
Centrum

Mw. ir. I. van Baal verdedigt op dinsdag
20 november haar 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 ‘Peptides and
Proteiins in Dendritic Assemblies’.
promoveert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotor is prof.dr.
E.W. Meijer.
Ir. J. van de Laar verdedigt op woensdag
21 november zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
het Van Abbemuseum. De titel van het
proefschrift luidt ‘MIMO Instantaneous
Blind Identification and Separation based
on Arbitrary Order Temporal Structure
in the Data’.Van de Laar promoveert aan
de faculteit Elektrotechniek. De promotoren zijn prof.dr.ir. J.W.M. Bergmans en
prof.dr.ir. M. Moonen.

Facts and Figures 2007
Het boekje ‘Facts and Figures 2007’ is
uit. Deze jaarlijkse uitgave met feiten en
cijfers geeft TU/e-ambassadeurs een
middel in handen om relaties in binnenen buitenland voor te lichten over de
TU/e. ‘Facts and Figures 2007’ is verkrijgbaar via de mailbox van het
Communicatie Expertise Centrum,
cec@tue.nl.

Drs. J. Devroede verdedigt op donderdag
22 november zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Study of the THF
formation during the TPA-based synthesis of PBT’. Devroede promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr. C.E. Koning.

Marjolein Jochemsen:
Capaciteitsbeheersing bij het Regionaal
Centrum Ouderen, 27 november, 14.30
uur, PAV A12 B.

Afstudeervoordrachten
TIW/TIP/HTI
Jeroen Brouwer, Sustainable
Refurbishment of Pandaly, 7 december,
15.30 uur, PAV R0.16.

Studentenleven
ESKV Attila/Euflex
Open korfbaltraining en NSK
Op maandag 19 november houdt
Attila/Euflex een open korfbaltraining.
Dus ben je geïnteresseerd, kom eens
kijken hoe gezellig een Attila-training is.
Heb je vrienden/vage kennissen die korfballen, neem ze mee. Ook als ze nog
thuis competitie spelen, kunnen ze bij
Attila meetrainen, meegaan met studententoernooien of zelfs spelen.
Dus: Maandag 19 november om 21.30 in
Hal 2A. Studenten zonder sportkaart
kunnen gewoon het sportcentrum in, de
portier weet hiervan. Voor meer info kan
je altijd mailen naar attila@stack.nl of
surf naar www.eskvattila.nl.
Op 27 december wordt de voorronde van
het Nederlands Studentenkampioenschap korfbal gespeeld en, als je doorgaat, de finale op 2 januari. Hiervoor
zoeken wij voor het TU/e-team en het
Fontys-team goede dames en heren. Dus
wil je een gooi doen naar de NSK-titel,
geef je dan op via attila@stack.nl. Kijk
voor meer informatie op www.eskvattila.nl.

Diversen
Stichting Student en
Praktijk

deze In-housedagen maak je door middel
van presentaties, cases en borrels op een
informele en intensieve manier kennis
met een bedrijf of kantoor. De ervaring
wijst uit dat dit een ideale voorbereiding
is bij het zoeken van een stage of afstudeerplaats óf ter oriëntatie voor eventuele
sollicitaties.
Per In-housedag is er ruimte voor circa
twintig studenten die op basis van motivatie en cv worden geselecteerd.
Deelname staat open voor alle academici
die zich in de laatste fase van hun studie
bevinden. De focus ligt op studenten met
een economische/ bedrijfskundige, juridische of technische studieachtergrond.
STEP wordt gerund dóór studenten vóór
studenten, deelname is dus geheel kosteloos.
Per 1 januari zijn wij weer op zoek naar
een nieuw bestuurslid. Voor informatie:
info@stepweb.nl en www.stepweb.nl.

Vacatures
Medewerker onderzoek- en onderwijs
(V37.596), Chemische Reactortechnologie, faculteit Scheikundige
Technologie (1.0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 9 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.387 t/m 3.278 euro).
Specialist interne communicatie/procesondersteuning (V89.95), Communicatie
Expertise Centrum (1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 11 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3.060 t/m 4.190 euro).
Communicatieonderzoeker (V89.96),
Communicatie Expertise Centrum (1.0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.060 t/m 4.190 euro).
Marketingcommunicatiespecialist
(V89.93), Communicatie Expertise
Centrum (1.0 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 12 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3.709 t/m 4.761 euro).

In-housedagen
Stichting Student en Praktijk (STEP) is
een landelijke non-profit studentenorganisatie die voor laatstejaars academici Inhousedagen bij gerenommeerde (overheids)bedrijven, multinationals en advocatenkantoren organiseert. Een STEP Inhousedag geeft studenten de mogelijkheid om een kijkje in de keuken te
nemen bij potentiële werkgevers. Tijdens

Postdoc ‘Micro robotics’ (V35.390),
Micro- and nano- scale engineering,
department of Mechanical Engineering
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.279 t/m 3.597
euro).
PhD student in organic Chemistry/

Polymer Chemistry (V37.624),
Sustainable Chemistry and Technology,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1.956 t/m 2.502 euro).
Technicus onderwijs en onderzoek
(V34.296), Lage Temperaturen, faculteit
Technische Natuurkunde (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.387 t/m 3.278 euro).
3 PhD students Photonic Home and
Access Networks (V36.325), department
of Electrical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.956 t/m
2.502 euro).
Accountmanager (V89.94),
Communicatie Expertise Centrum (1.0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.709 t/m 4.761 euro).
Assistant Professor Innovation
Management, in particular NPD &
Entrepeneurship (V39.434),
Organization Science and Marketing,
department of Technology Management
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (3.060 t/m 4.190
euro).
Voorlichter (V50.081), opleidingsinstituut faculteit Biomedische Technologie
(1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 8 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.171 t/m 2.901
euro).
Medewerker Kantinezaken
Studentensportcentrum (V82.030),
Dienst Algemene Zaken (0.6 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 5
CAO Nederlandse Universiteiten (1.564
t/m 2.226).
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)

dirigent: Gijs Leenaars

Zoekt:

TENOREN

Wil jij ook graag zingen op eredivisieniveau?
Heb je een goede stem, al dan niet geoefend?
Neem gerust contact met ons op voor het bijwonen
van enkele repetities op dinsdagavond te Eindhoven
Dan bespreken we graag met jou de mogelijkheden
en onze begeleiding.
Het programma voor dit seizoen:
Mahler - Symfonie nr. 2/ Brahms - Schicksalslied
18 nov 2007 Concertgebouw Amsterdam
25 nov 2007 Muziekcentrum Eindhoven
met het Philips Symfonie Orkest

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E studentenactie
NU! Auto 20 uur + examen: 875,Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!
Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 999,www.vboc.nl – info@vboc.nl
T.: 040-2926564

Bach - Matthäus Passion
20 mrt en 21 mrt 2008 Muziekcentrum Eindhoven
met Het Brabants Orkest
Fauré - Requiem/ Szymanovsky - Stabat Mater
27 juni 2008 Muziekcentrum Eindhoven
Informatie en aanmelding: 06 51005227
www.philipskoor.nl
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Eindhoven to have its own IND office
Good news for knowledge
migrants: from 1 January
2008 they will no longer
need to travel to the
Immigration and
Naturalization Service
(IND) in Rijswijk to file
their application for a
residence permit. As of
the above date the
Personnel and Organization Department (DPO)
of the relevant department will post the
written application for
the residence permit.
After this, the DPO will
make an appointment for
the person involved, so
that the residence sticker
may be collected at the
new IND branch in
Eindhoven. Formerly the
town hall of the migrant’s
place of residence took
care of this, but that will
not be possible anymore.
The changes involve a large
group of TU/e staff; this
year alone 107 new
knowledge
and
work

migrants
have
been
welcomed who needed
visas or work permits for
non-EU nationals. The
denominator ‘knowledge
migrants’ covers research
assistants employed by the
TU/e. Work migrants are
not employed by the TU/e this group includes assistants who have come to
the TU/e via an exchange
program or a scholarship
program.
Kara de Rooy, who works at
the TU/e’s back office
International (DPO), is
pleased with the changes
within the IND. “Knowledge migrants no longer
have to travel to and from
Rijswijk for their residence
stickers and besides, it is
handy to have an IND
contact point nearby.”
The official opening of the
IND office took place on
Thursday 8 November, but
migrants could already go
there as of Monday 5
November. Eindhoven was
not the only place to be

given an IND branch that
week; there will be five
extra locations throughout
the country altogether.
However, with their arrival,
tasks within the offices
have changed as well.
Formerly they did not have
a counter function, as this
task was delegated to the
officers at town halls. Now
that the new locations have
been opened, migrants can
also drop by without an
appointment if they have
any general questions.

Traveling time
The office will also be
accessible to people from
outside Eindhoven; the
new IND branch is to serve
the South-East Brabant and
Limburg region. This
means that migrants from
the province of Limburg
will still have a long way to
travel. De Rooy explains
that this will not affect the
majority of TU/e migrants,
as they live mostly near
Eindhoven.

The new IND office in Eindhoven. Photo: Bart van Overbeeke

According to the officer
from the back office there
was no direct reason for the
changes within the IND.
Still, as there is a large
group of migrants living
within the region, the
changes were quite desirable. Moreover, they are in
line with the policy
pursued by the Dutch
government to present
itself as a knowledge
economy. The changes also
coincide with the policy

followed by the European
Union, which wants to
make it easier for migrants
to settle in Europe./

.

The IND office in Eindhoven is
located inside the
Rijksverzamelgebouw
‘Hooghuis’, Keizersgracht 5,
Eindhoven. For general
questions you can still phone the
IND: 0900-1234561.

Most cited mathematician to present Holst lecture
‘Men and Computers: an
Upward Spiral’ is the title
of the Holst lecture that
will be presented on
Thursday 22 November
by prof. dr. Henk van der
Vorst. The Utrecht mathematician, who was accorded emeritus status in
2005, is an authority in
the field of applied
scientific computer
research.
Van der Vorst is known in
particular
for
several

important contributions
that he has provided for the
acceleration of solution
methods for very large
systems of equations. “It is
also thanks to his work that
large-scale
calculations
have been made possible
and all kinds of complex
processes can be simulated
faster; for instance, the
design of chips or flow calculations in the development of new airplanes”,
explains prof. dr. Bob
Mattheij from the TU/e

department of Mathematics & Computer Science, a
member of this year’s organizing Holst committee.
In 2000 Van der Vorst was
pronounced the world’s
most cited mathematician
by the American citation
bureau ESI. It concerned a
publication by his hand
from 1992 (in which he
presents a solution to the
problem of nonsymmetric
linear systems), which was
cited 379 times in scientific
articles by colleagues in the

preceding ten years; this is
an exceptional number
indeed in the relatively
small field of mathematics.

Award
After the presentation of
his
(English-language)
lecture, Van der Vorst will
be given the Holst
Memorial Lecture Award.
Prior to the Holst lecture
there will be the traditional
symposium,
featuring
lectures by scientists from
at home and abroad.

The Holst lecture on
Thursday 22 November
will start at 16.00 hours in
the Blauwe Zaal of the
Auditorium. Participation
in the symposium (which
is to be opened at 11.00
hours) and in the lecture is
free; registration is obligatory because of the
limited
number
of
seats./

.

For more information or
registration:
www.holstmemoriallecture.nl.

Favorite places
The Genneper Parken
During the coming winter
dr. Yuko Kamikawa will
have to adjust; the
weather will prevent her
from visiting her Favorite
Place so frequently,
namely the Genneper
Parken in south
Eindhoven.
For dr. Yuko Kamikawa the
first walk through the
Genneper Parken was a
small adventure: “At first, I
wanted to see the water
mill that is located in the
park, but I couldn’t find it.
Instead, I decided to walk
around in nature alone, I
encountered just a few
people and then met lots of
animals. I saw cows,
horses and hens, different
kinds of animals that
normally should be in a
farm. I also saw many different birds, ducks, and

even a wild rabbit! I’ve
never seen a wild rabbit
before. For me, they are the
beings we can see in a zoo
or special park. I was
surprised that I could enjoy
wild nature so close to the
city center!”
The Japanese member of
the
capacity
group
Macromolecular
and
Organic Chemistry from
the
department
of
Chemical Engineering and
Chemistry has lived in
Eindhoven for six months.
The first time she visited
the park was just after her
arrival. She feels attracted
to the park for various
reasons: “It’s a relaxing
place full of nature and lots
of animals. Particularly, I
love to meet wild rabbits
and squirrels! I love to do
some
small
exercise
outside, like jogging,

The Genneper Parken are located in south Eindhoven. From NS
railway station Eindhoven there is a number 1 bus every fifteen
minutes that takes you to the central point of the Genneper Parken
at Anton Coolenlaan. The Genneper Parken have a lot to offer, such
as walking routes, sports parks, subtropical swimming paradise
the Tongelreep, the Historical Village and the ecological farm de
Genneper Hoeve.

Inspired by the Dutch Design
Week, I thought I would write
about the various art objects
dotting the Eindhoven uni versity campus.
Tucked away next to the
Zwarte Doos is what I affec tionately call The Claw. It
looks like…err, well, a giant
metal claw. Painted in the
most attractive colour that is
iron rust, it looks like a
remnant of a dystopic past,
or a dislodged part of a
Transformer Autobot. It
serves no other purpose
besides amusing passerby’s,
providing a fancy support for
locking your bike and drying
your clothes, if you happen
to fall in the Dommel.
Another puzzling piece is the
‘Genesis’, a sculpture on the
edge of the main lawn
outside the Hoofdgebouw.
It’s supposed to be a
symbolic representation of
the growth process that
students go through during
their years at TU/e. Well, if
that’s true, then I’m glad I’m
just here for 2 years.
Moreover, if you look at it
from a certain angle, it
seems like the statue is dis playing the universal middle
finger gesture. And I have a
sneaky suspicion that it’s
been purposely pointed
towards the library. Or TU
Delft.
If you cycle down the
Kennispoort bridge and
misjudge your braking, you’ll
find yourself smack in the
middle of the dysfunctional
‘SOH19’, also known as the
Forgotten Dinosaur Egg Pool.
You can’t miss it.
It took 5 years to convert a
perfectly fine grassy lawn
outside the Zwarte Doos into
a marshy swamp. The idea
was to use floating solar
panels to collect light energy
to generate a magnetic field,
which in turn levitates a
huge sculpture, ‘The
Buddha’, in the middle
of the pond.
Now, if you’ve lived in
Eindhoven for a decent
amount of time, you probably
realized the glaring flaw in
this plan. Solar energy? In
Netherlands? You’ve got to
be kidding me. How could
anyone possibly think that
sunlight could be a sustain able energy source in
Holland? We don’t get
enough of it to waste on
levitating Buddhas. Wind
energy, yes, but solar
energy, no way.
Come to think of it, a giant
floating windmill would be a
cool piece of art instead. We
could even shape it like a
Buddha. The tourists would
love it.

Yuko Kamikawa in the Genneper Parken. Photo: Bart van Overbeeke

walking or cycling. From
the Van Abbe museum,
there’s a nice walking route
to the park, and I often had
a nice time there after work
in this summer. I recommend
Genneper
Parken to other people
because it’s a good place to
feel
comfortable
and

relaxed. Everybody can
enjoy it, no matter if you
come alone or with your
partner or with your whole
family.”
The only thing that
Kamikawa thinks could
hinder a visit is the Dutch
weather: “You’ll soon
notice how important the

sunny days are here, I recommend people to spend
time outside as often as
they can.” When I arrived
in May it was very hot.
Unfortunately, after one
week, I had to experience
‘normal Dutch weather’.
My first week was a kind of
a bless of sun.”/

.

Huzaifa Das is a student of
Chemical Engineering and
Chemistry. Every other week
a column written by him will
be published on the English
page.
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De verkiezingskoorts aan de TU/e
“Het is een interessante vraag, maar het
antwoord erop weet ik niet, want er is
nooit onderzoek naar gedaan”, zo reageert drs. Fred Lammers MIM (Master of
Information Management), secretaris van
het Centraal Stembureau van de TU/e. De
vraag was waarom de TU/e en de Universiteit Wageningen landelijk gezien zo’n
hoge opkomst hebben bij de verkiezingen
ten opzichte van de andere universiteiten,
ook over een langere periode. In 2000
was de opkomst aan de Universiteit
Wageningen 33 procent en de TU/e 29
procent; in 2006 respectievelijk 43 en 47
procent. Maar een eenduidig antwoord
lijkt moeilijk te geven. Wat Lammers als
eerste opvalt, is een hogere opkomst als
de verkiezingen voor studenten en personeel samenvallen, zoals dit jaar het
geval is met de verkiezingen voor de universiteitsraad, de faculteitsraden en de
Dienstraad op 28 en 29 november aanstaande. “Studenten kiezen jaarlijks vertegenwoordigers voor de universiteitsraad en de faculteitsraden, terwijl de
verkiezingen voor het personeel eens in
de twee jaar zijn. Als die samenvallen, zie
je een hogere opkomst. Er lijkt dan toch
een soort ‘verkiezingskoorts’ te heersen.
Een lagere opkomst zie je daarentegen als
het aantal kandidaten voor meerdere
raden lager of gelijk is dan het aantal
zetels; die kandidaten zijn dan al zeker
van hun plaats. Helaas trekken ze daardoor ook hun kiezers vaak niet meer ‘over
de streep’ om alsnog voor de overige verkiezingen hun stem uit te brengen”, zegt
Lammers.
De hoge opkomst aan de TU/e en de
Universiteit Wageningen wordt volgens
Lammers mogelijk verklaard door hun
karakter: het zijn relatief kleine universiteiten. Dat maakt het makkelijker om alle
studenten en medewerkers te bereiken
met campagnes. Wanneer kandidaten
voor de U-raad uit verschillende faculteiten komen, is ook de campagne beter
verdeeld, wat bijdraagt aan een hogere
opkomst. De U-raad van de TU/e kent
twee studentenpartijen. Dus moet er
campagne worden gevoerd, wat de motivatie om te gaan stemmen bevordert: er is
immers iets te kiezen. “Maar wat vooral
een grote rol heeft gespeeld, is dat we
sinds 2004 elektronisch stemmen. Toen
kwamen we meteen boven de vijftig
procent. Het eerste jaar was het digitale
stembureau drie etmalen open om te
stemmen, maar studenten lieten weten
dat ze het campagne voeren na twee
dagen wel een beetje moe waren en dat
het niet zo veel zin meer had. Nu zijn we
twee etmalen open. Studenten en medewerkers met een pc en netwerkaansluiting kunnen overal stemmen. En dat
gebeurt dan ook vanuit de hele wereld”, is
de ervaring van Lammers.

Resultaten
Ronald Beekhuizen, voorzitter van URstudentenfractie Groep-één, heeft
evenmin een pasklaar antwoord voor de
relatief hoge opkomstcijfers. “Ik denk dat
het mede te danken is aan een gezamenlijke U-raad; andere universiteiten kennen een aparte raad voor studenten en
voor medewerkers. Verder kent Eindhoven een goed georganiseerd verenigingsleven. Die verenigingen vinden de verkiezingen belangrijk en dat werkt door op

Voor exacte uitslagen van verkiezingen
voor de U-raad, faculteitsraden en
Dienstraad zie:
http://w3.tue.nl/nl/diensten/daz/
verkiezingen/uitslag.

Verkiezingen /Gerard Verhoogt
Illustraties/David Ernst
De verkiezingen voor alle geledingen -zowel studenten als
personeel- in de universiteitsraad, faculteitsraden en de
Dienstraad van de TU/e staan op woensdag 28 en donderdag
29 november weer voor de deur. De TU/e kende tijdens de
vorige verkiezingen een, landelijk gezien, opvallend hoge
opkomst van 47 procent. Hoe flikt de TU/e ‘m dat?

hun leden. Sommige verenigingen
besteden speciale aandacht aan de verkiezingen, zoals studievereniging Van der
Waals van Technische Natuurkunde, die
de Verkiezingskoerier uitgeeft.”
Als andere verklaring noemt Beekhuizen
het feit dat de studentenfracties goed
kunnen laten zien wat ze voor studenten
bereikt hebben. “Groep-één heeft er bijvoorbeeld mede voor gezorgd dat de
mailbox voor studenten is vergroot, dat
studenten met een lichamelijke beperking gratis kunnen parkeren op de campus en dat de TU/e-fiets en de onderwijsprijzen er zijn gekomen. Dat soort
concrete resultaten motiveert studenten
om te stemmen”, meent Beekhuizen.
Sander van Wijk, voorzitter van de concurrerende studentenfractie PF, vult hem
aan: “De studentenfracties bereiken
absoluut nuttige zaken voor studenten.
Dit jaar is op aandringen van de PF onder
andere een start gemaakt met het
Studentportal en is besloten tot het
invoeren van een TU/e-mailadres voor
alumni.”
Ook Van Wijk ziet meerdere redenen voor
de hoge opkomst. “Het komt vooral door
het elektronisch stemmen. De tweede

oorzaak is mijns inziens dat de studentenfracties bijna even groot zijn. Daardoor is
het nog leuk en spannend om te stemmen, want er valt iets te kiezen. De TU
Delft heeft ook twee partijen; maar de ene
heeft twee zetels, de andere acht en die
houdt de overhand. Dus maakt het daar
weinig verschil of je wel of niet stemt.”
Van Wijk noemt nog een derde reden; de
TU/e en Wageningen zijn kleine universiteiten. “Daardoor is de kans groter dat je
iemand op de verkiezingslijst kent en
daarom makelijker op hem of haar
stemt.”

TIW en Bedrijfskunde
Een speciale situatie doet zich dit jaar
voor bij de faculteit Technologie Management, waar twee partijen meedoen aan de
faculteitsraadverkiezingen: een lijst
Technische Innovatiewetenschappen
(TIW) en een lijst Technische Bedrijfskunde. Maurice Smedts, lijsttrekker van
de Bedrijfskundelijst: “Die situatie
verwijst naar het verleden toen het nog
twee aparte opleidingen waren. Ook nu is
het nog een faculteit met twee verschillende studierichtingen. Onderling
contact tussen de studenten is er weinig,

we hebben ook maar enkele gemeenschappelijke colleges.” Lisanne Saes, lijsttrekker bij TIW, beaamt dat: “Onderling
contact is er weinig, zo hebben we ieder
een eigen borrelruimte. Het is toch een
ander soort studie. Daarom kunnen
bachelor- of masteronderwerpen over
TIW in de faculteitsraad het beste door
TIW-studenten behandeld worden.”
Voor de faculteitsraad is het dus van
belang dat beide studies vertegenwoordigd zijn. De verhouding is circa
driehonderd studenten TIW, tegen elfhonderd bij Technische Bedrijfskunde.
Studenten stemmen vooral op hun ‘eigen’
lijst. In de faculteitsraad resulteert dat
meestal in twee zetels voor TIW en drie
voor de Bedrijfskundestudenten. Saes:
“Ik vind dat een goede verdeling. Als
enige TIW’er in de raad heb je het
moeilijk, nu kun je overleggen. De lijst
stellen we samen door nieuwe kandidaten
te benaderen en door zelf langer dan een
jaar in de raad te blijven. Mijn collega en
ik blijven dit werk zeker twee jaar doen.
De andere kandidaten op de lijst benaderen we met het oog op de toekomst. We
proberen van alle studiejaren iemand te
hebben. Dat bevordert de opkomst, want
dan is de kans dat studenten mensen van
de lijst kennen het grootst.”
“Bij Bedrijfskunde”, vervolgt Smedts,
“hebben we afgesproken dat wie het
langst in de raad zit daar ook blijft, mits
men dat zelf wil natuurlijk. Zij komen
bovenaan de lijst te staan. Die afspraak
hebben we gemaakt voor de reorganisatie
die hier al bijna twee jaar duurt, dan is
continuïteit heel belangrijk. De lijst wordt
met studievereniging Industria opgesteld
om de meest geschikte studenten te
selecteren die vertrekkende leden
kunnen opvolgen.”
Smedts vermoedt dat er, voorafgaand aan
de verkiezingen, weinig interesse is voor
informatie bij studenten. Campagne
voeren gebeurt alleen op verkiezingsdagen, bijvoorbeeld door een kan koffie,
een schaal cake en een pc bij een collegezaal neer te zetten, geflankeerd door een
van de kandidaten die studenten
motiveert om te gaan stemmen. “De
faculteitsraad staat ver van studenten af,
zeker voor eerste- en tweedejaars. Die
beslissen op de dag zelf of ze gaan
stemmen en kiezen vooral op basis van de
kandidaten die ze kennen. Ik denk niet
dat ze partijprogramma’s of uitgangspunten lezen. De echte interesse en
inzicht beginnen toch pas in het derde
jaar, als studenten weten dat ze hier
blijven studeren. Wie hier net drie
maanden rondloopt, denkt daar nog niet
aan”, zegt Smedts.
Ook de lijst-TIW voert vooral campagne
op de verkiezingsdagen zelf, vooral om
ervoor te zorgen dat studenten gaan
stemmen. Saes: “Want we willen onze
twee zetels heel graag behouden. We
benaderen studenten in de collegezalen
en leggen uit waarom het belangrijk is dat
ze stemmen. Dat de studierichting vrij
klein is en dat iedereen elkaar zo’n beetje
kent, verklaart de hoge opkomst grotendeels. Ook de studievereniging speelt
daar overigens een rol in. Ze hebben ons
bijvoorbeeld een klein budget gegeven
om reclame te maken, maar zijn zelf ook
bezig om studenten te informeren.”/

.

Voor een overzicht van de landelijke op komstpercentages en verdeling van zetels
onder studentengeledingen in de universi teitsraden, zie:
http://www.lofnet.nl/actueel/
nieuwsitem.php?nieuws_id=238
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/Nuovomondo

Popronde: zappen van act naar act
Ruim twintig opkomende
bands treden morgenavond,
vrijdag 16 november, op in verschillende cafeetjes in de stad
tijdens ‘Popronde’. Eindhoven
is de laatste van negentien
steden waar dit rondreizende
festival dit jaar neerstrijkt. Het
publiek kan, gewapend met
een programmaboekje, zappen
van act naar act; alle podia
liggen op loopafstand van
elkaar.
Van analoge pop, blues en
hardrock tot hiphop, reggae en
country: het aanbod tijdens
Popronde is op zijn zachtst
gezegd divers. Op verschillende
locaties in de stad treden vanaf
20.00 uur de meest uiteenlopende acts op; de meeste
waren eerder ook al te zien en
horen in één of meerdere van de
andere achttien Poprondesteden - van Middelburg tot
Maastricht, van Deventer tot
Den Haag.
De deelnemende cafés, theaters
en andere zaaltjes in de verschillende steden krijgen een lijst

met een negental acts die de
organisatie uit zo’n zevenhonderd inzendingen heeft
geselecteerd; de podia kiezen
daaruit zelf één of meerdere
bands die ze graag op hun
planken zouden zien staan. De
uitkomst is een mobiel popevenement met in totaal zo’n
vierhonderd optredens op driehonderd podia en zo’n veertigduizend bezoekers. De organisatie wil beginnende bands zo
de gelegenheid geven zichzelf te
presenteren aan een groter
publiek, ook buiten de eigen
regio.
Het programma in Eindhoven
start morgenavond met popact
The Girls bij recordshop Bullit
(Kleine Berg), om via onder
andere Dynamo, Aloys, De
Kram, O’Sheas en Altstadt rond
twee uur ’s nachts te eindigen in
de Effenaar met het optreden
van Captain Hell & The Sweet
Monica’s.

Houtje-touwtje
Eén van de andere optredende
acts is Monokino (vanaf 00.15

In ‘Nuovomondo’ besluit een arme
Siciliaanse boerenfamilie in het
begin van de twintigste eeuw alles
op te geven en te vertrekken naar
het beloofde land: Amerika. Bij
aankomst blijkt deze Nieuwe
Wereld echter aanzienlijk minder
rooskleurig dan verwacht. De FransItaliaanse dramafilm, geschreven en
geregisseerd door Emanuele Cria lese, sleepte tijdens het Film Festi val van Venetië zes prijzen in de
wacht. Te zien in De Zwarte Doos op
donderdag 15, dinsdag 20 en woensdag 21 november, vanaf 20.00 uur.

Monokino, bestaand uit (van links naar rechts) George van Wetering, Yu Jin en Frans
van Gastel.

uur in café De Hoogste Tijd aan
de Vrijstraat). Het trio, dat
‘indiepop met een lekkere
scheut elektronica’ brengt, lijfde
in 2006 TU/e-alumnus Frans
van Gastel in als digitaal percussionist. Van Gastel heeft al ervaring met het reizende popfestival; eerder deed hij mee met
zijn andere band Flugroove. “Bij
Popronde draait het om de kunst
van het aanpassen, de sfeer is

een beetje houtje-touwtje. Vaak
speel je in heel kleine cafeetjes
waar je, voordat je kunt spelen,
soms letterlijk moet zoeken naar
het stopcontact. Maar al met al is
het, ondanks enig passen en
meten, vooral erg leuk en bijna
altijd volle bak.”/

.

Alle optredens tijdens Popronde zijn
gratis toegankelijk.
Zie www.popronde.nl voor het complete
Eindhovense programma.

De psychose als waardevolle ervaring
‘Het genie woont slechts één ver dieping lager dan de waanzinnige’,
merkte Arthur Schopenhauer ooit
op. Volgens de Duitse filosoof zijn
waanzin en redelijkheid namelijk
helemaal niet zover van elkaar
verwijderd als het lijkt, terwijl
vreemd gedrag, waanvoorstel lingen en psychoses door de
samenleving doorgaans worden
gezien als gevaren die moeten
worden geïsoleerd. Ervarings deskundige en taalkundige dr.
Wouter Kusters ziet de psychose
echter als een waardevolle ervaring
en vertelt hierover tijdens een
lezing aan de TU/e op woensdag 21

november. In de zomer van 1987
werd toenmalig student algemene
letteren Wouter Kusters psycho tisch. Zeventien jaar later, na onder
meer een gedwongen opname, de
isoleercel en een langdurig verblijf
op een gesloten afdeling van een
psychiatrische instelling, verwerk te hij zijn ervaringen en filosofische
reflectie daarop in het boek ‘Pure
Waanzin’. “Ik wil de grens tussen
normaal en waanzinnig niet
ontkennen, maar er het liefst wel
zoveel mogelijk overheen
springen”, aldus de schrijver, die
zijn werk in 2005 bekroond zag met
de Socrates-wisselbeker voor het

meest prikkelende filosofieboek.
Kusters’ lezing aan de TU/e maakt
deel uit van de SG-serie ‘Ratio
extraordinair: what’s in a mind?’.
De workshop ‘Pure waanzin’ die op
deze lezing zou volgen en eveneens
op 21 november zou plaatsvinden,
gaat overigens niet door. Dit
vanwege persoonlijke omstandig heden van één van de workshop leiders.

/Manipuleren

Hoe kun je met behulp van commu nicatie niet alleen dingen duidelijk
maken en jezelf uitdrukken, maar
ook zaken naar je hand zetten? Om
die vraag gaat het in de driedelige
workshop ‘Manipuleren voor
dummies’ van Studium Generale.
Deelnemers leren onder andere
concepten als neuro-linguïstisch
programmeren en method acting
begrijpen en toepassen. De work shop (op de maandagen 19 en 26
november en 3 december, steeds
van 19.30 tot 22.00 uur, in zaal 11
van het Auditorium) wordt gegeven
door Jan Reinder Rosing, trainer in
debat- en communicatievaardig heden. Deelname (alleen voor
studenten en promovendi) kost vijf
euro, voor informatie: sg@tue.nl.

/Socrates

Socrates, naast Plato en Aristoteles
één van de drie grote filosofen uit
de Griekse oudheid, staat centraal
in de lezing van prof.dr. Ineke
Sluiter op maandag 19 november.
Sluiter, hoogleraar Griekse taal- en
letterkunde in Leiden, spreekt over
zijn leer, levenshouding en lijf spreuk: ‘Het enige dat ik weet, is
dat ik niets weet. Maar anderen
weten nog minder, want zij besef fen niet dat zij niets weten’.
Vanaf 20.00 uur in De Zwarte Doos.

De lezing ‘Waanzinnig rationeel’,
op woensdag 21 november van
11.45 tot 13.00 uur, vindt plaats in
De Zwarte Doos.

Quadrivium brengt muzikaal Queen-spektakel in Muziekcentrum /Astronomie
‘De wonderlijke wereld van de
‘Bohemian Rapsody’ als treurmars of ‘Who wants to live
forever’ in een romantische
vioolsolo; het zijn slechts twee
van Queens hits die vrijdagavond 16 november in Muziekcentrum Frits Philips in een
verrassende andere jas te
horen zijn. ESMG Quadrivium
presenteert er die avond, in
samenwerking met twee koren
uit de regio, het muzikale
spektakel ‘The Queen
Symphony’.
Zo’n twintig hits van Queen verwerkte de Britse musicus Tolga
Kashif in 2001 in één van zijn
grootste werken genaamd ‘The
Queen Symphony’. Dit is een
zesdelige compositie van bijna
een uur waarin Kashif een heel
eigen draai gaf aan de klanken,
kleuren en melodieën van
Queen. Dirigent en arrangeur
Erik Somers vertaalde de
symfonie dit jaar naar een
arrangement voor harmonieorkest, dat afgelopen mei in
Kerkrade zijn wereldpremière
beleefde en morgenavond in
Eindhoven te horen is. Het
muziekstuk wordt uitgevoerd
door harmonieorkest Auletes en
het koor Vokollage van studenten-muziekgezelschap Quadrivium. Het geheel staat onder
leiding van Jos van de Braak,

astronomie, baanbrekende ict en
de wijze waarop wetenschappe lijke wonderen voor boeren,
burgers en buitenlui worden
vertaald in aardse ruimtelijke
plannen’: dat is in een notendop
waarover ir. Peter Bennema het op
woensdag 21 november gaat
hebben in zijn lezing ‘LOFAR:
astronomie op het platteland’.
LOFAR is de grootste, nieuw te
bouwen radiotelescoop ter wereld,
die het voor het eerst mogelijk
maakt signalen uit het heelal op te
vangen die een beeld zullen geven
van het ontstaan van het heelal
vlak na de ‘big bang’.
De lezing begint om 11.45 uur in
collegezaal 5 van het Auditorium.

/Illusie en
wetenschap
Het orkest van Quadrivium tijdens één van de laatste repetities voor ‘The Queen Symphony’. Foto: Bart van Overbeeke

voor wie dit na bijna vijftien jaar
het laatste concert is als vaste
dirigent van studentenorkest
Auletes.
De studenten krijgen in het
Muziekcentrum muzikale versterking van zangvereniging De
Volharding uit Valkenswaard en

mannenkoor La Bonne
Espérance uit Eindhoven, die
het programma voor de pauze
voor hun rekening nemen.
Begeleid door Gerard Habraken
op het orgel brengen zij de mis
‘Christus Rex’ van Hendrik
Andriessen ten gehore./

.

Het concert begint morgenavond om
20.15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij
de kassa van het Muziekcentrum Frits
Philips (www.philipshall.nl) en kosten
vijftien euro (negen euro voor studenten).

Kunstenaar en illusionist Emiel
Lensen demonstreert woensdag 21
november de technieken van de
goochelaar in de oeroude circus kunst van het illusionisme. TU/ewetenschapper dr.ir. Kees van
Overveld geeft bij deze ‘Je weet niet
wat en hoe je ziet-show’ het weten schappelijk raamwerk met voor beelden uit perceptieonderzoek en
toepassingen uit het dagelijks
leven. In De Muzenval in Eersel
vanaf 20.00 uur, entree acht euro.
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Boeiende bor d s pel l en b ij BM T
Spelletjes spelen met een
biertje erbij. Dat klinkt als
een prima reden om als
BMT-student naar borrelhok
In Vivo van studievereniging
Protagoras te komen. Dat
deden op woensdagmiddag
7 november alleen niet
zoveel mensen.
Waarschijnlijk lag het aan
de naderende tentamen week, maar bij aankomst
van de Cursor-verslaggever
vermaakten slechts een
handvol mensen zich aan de
tafelvoetbaltafel of rond één
van de vele bordspellen.
Later trok dat een beetje bij,
maar veel meer dan vijftien
mensen zijn er niet geko men.
Niet dat dat de pret echt
drukte. Wie wel van achter

de leerboeken vandaan was
gekomen, kon bijvoorbeeld
genieten van het spel
Roborally. Bij dit ‘ganzen bord voor gevorderden’ ver plaatst je robotje zich door
een fabriek die veel weg
heeft van een doolhof. In elk

klein hoekje schuilt het
gevaar. Je robot wordt plot seling beschadigd door een
vernietigende laser of valt in
een diepe kuil.
En dat allemaal van karton.
Foto: Bart van Overbeeke

Tuna geeft snelcursus gitaarspelen
Altijd jaloers wanneer
iemand bij het kampvuur
de show steelt met een
lekkere meezinger op
gitaar? Dan heb je binnenkort de kans om zelf de
eerste stappen te zetten op
weg naar gitaarheldendom. Samen met Studium
Generale organiseert de
Spaanse
studentenmuziekvereniging Tuna
Ciudad de Luz namelijk

een gitaarworkshop voor
beginners. Drie avonden
lang leggen leden van die
club je de eerste beginselen
van gitaarspelen uit.
Organisator
Egbert
Teeselink hoorde van studenten om zich heen dat ze
graag gitaar zouden willen
spelen. “Maar mensen
haken snel af wanneer ze
het in hun eentje proberen.
Wij laten zien dat je in een

paar avonden een vlot popliedje kunt leren spelen.”
De workshop vindt plaats
vanaf 20.00 uur op de
woensdagen 28 november,
12 december en 19 december en kost vijf euro.
Inschrijven kan tot 21
november bij Studium
Generale,
Auditorium
2.02./

.

Handboogvereniging
Da Vinci verlaat TU/e-campus
De W-hal wordt langzaam
maar zeker ontruimd en het
meest recente slachtoffer
daarvan is studenten-hand boogvereniging Da Vinci.
Haar clubhuis ging deze
week tegen de vlakte. En
binnen een paar weken zal
ook de schietbaan worden
verhuisd.
Dat Da Vinci moest verkas sen, was al ongeveer een
jaar bekend. Het gaf de club
voldoende tijd om op zoek te
gaan naar een nieuw onder komen. Na ongeveer iedere

schietclub in de omgeving
van Eindhoven te hebben
gekeurd, viel de keus ten slotte op de schietbaan van
burgervereniging OGIO (Ons
Genoegen in Oranje), aan de
Amazonenlaan in Woensel.
Van deze club gaat Da Vinci
voortaan op maandag en
woensdag banen huren.
Hoewel een stuk duurder,
heeft de nieuwe locatie ook
voordelen. De baan is een
stuk langer en twee keer zo
breed. OGIO heeft een
goede bar die bijdraagt aan

de sfeer. Maar daar staat
één groot nadeel tegenover:
de vereniging is niet meer
zichtbaar voor de TU/egemeenschap. “Mensen
kwamen soms spontaan
langslopen om te kijken wat
we aan het doen waren”,
zegt voorzitter Emiel Visser.
“Het is enorm jammer dat
dat niet meer kan. Daarom
hebben we eerst alle opties
aan de TU/e bekeken, maar
helaas konden we nergens
terecht.”

Herfstbladeren en helium
Je wordt niet zomaar lid van
het tappersgilde van studie vereniging Thor. Eerst mag
je een maand of negen proef tappen. Dan volgt traditio neel de toelatingstest, de
tappersopdracht. David
Hardy, tweedejaars VKO
Elektrotechniek, kreeg als
opdracht om faculteitskroeg
Het Walhalla om te toveren
in de sferen van David de
Kabouter.
En dus lag afgelopen
donderdag de barruimte
onderin Potentiaal vol met
herfstbladeren, hingen er
afbeeldingen van Kabouter
Plop en andere bebaarde
dwergen aan de muur en liep
David zelf met een grote
puntmuts en wattenbaard
rond. Zijn stem hield hij op
kabouterniveau door af en
toe een teugje te nemen uit
een ballon met helium.
Ook de bezoekers kregen
een puntmutsje opgezet, om
als hulpkabouter mee trollen
te doden - ballonnen met
een afbeelding van een trol
erop. “Heel origineel”, aldus
Thorpresident Joost
Greunsven, die op de foto de
microfoon vasthoudt. En vol -

Foto: Bart van Overbeeke

doende om David te belonen
met de officiële witte

tappersblouse van het
tappersgilde van Thor.

Ultimate Frisbee terug op TU/e
Studenten-frisbeevereniging Vertigo was alweer
een aantal jaar in een diepe
slaap. Geen bestuur meer
te vinden en de paar geïnteresseerde
schijvengooiers die er nog waren,
deden hun kunstje noodgedwongen in Tilburg.
Hoog tijd om de vereniging
wakker te kussen, zo vond
een aantal oud-leden,
tezamen met enkele leden
van studievereniging Japie
van Scheikundige Technologie.
Sinds kort trainen zij
daarom weer wekelijks op
een vaste tijd op Ultimate
Frisbee. Dit is de variant
van frisbee waarbij teams
van vijf tegen vijf een soort
rugby spelen. Mét schijf en
zonder lichaamscontact

Foto: Bart van Overbeeke

welteverstaan. Elke woensdag van 20.00 tot 21.30 uur
kunnen de liefhebbers van
door de lucht scherende
schijven
mee
komen
trainen op de sportvelden
bij het Sportcentrum.

Onder leiding van een oudlid van Vertigo kun je dan
oefenen in het overgooien,
vrijlopen
en
partijtje
spelen./

.

Meer informatie is te vinden op
www.vertigo-frisbee.nl.

En hoe is het in Valencia?

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.

Sinds september ben ik
voor mijn stage in
Valencia: de stad van de
zon, feest, paella, sangria
en uitwisselingsstudenten. Mijn stage doe ik aan
de faculteit statistiek van
de Universidad

Politecnica de Valencia.
Het bestaat uit een literatuurstudie van methoden
die gebruikt worden in de
multivariate statistiek en
een toepassing van die
methoden in medisch
onderzoek. Dit onderzoek
heeft als doel om een
systeem te ontwikkelen
dat, wanneer iemand met
rugklachten bij de huisarts komt, automatisch
een diagnose stelt aan de
hand van de manier
waarop de patiënt zijn
rugspieren gebruikt. Om
dit systeem op te zetten,
zijn 89 mensen onderworpen aan een meting
van spieractiviteit van
hun rugspieren tijdens
het doen van vijf buigingen. De helft van deze
groep heeft geen rugklachten en dient ter

controle, de anderen zijn
door specialisten gediagnosticeerd op negen verschillende aandoeningen
aan de rug. De metingen
zijn gedaan op tien
punten op de rug
gedurende 55 seconden,
25 keer per seconde. In
totaal levert dit per proefpersoon dus 13.750 waarden op. De wiskundig
statistische uitdaging ligt
erin dit op een verantwoorde manier te reduceren tot een duidelijke
diagnose die maar tien
verschillende waarden
kan aannemen.
Van alle Europese studentensteden is Valencia één
van de populairste
bestemmingen voor studenten die gebruikmaken
van de Erasmusbeurs. Op

het moment studeren
ongeveer vierduizend uitwisselingsstudenten in
Valencia op een totaal van
tachtigduizend. Het studentenleven speelt zich
redelijk geconcentreerd af
in de studentenwijk. Deze
telt vier campussen van
drie verschillende universiteiten en het gros van de
studenten woont er. Ook
is er een Valenciaanse
versie van Stratumseind
en zijn er natuurlijk de
karakteristieke tapasbarretjes.
De Erasmusstudenten
hebben hier een reputatie
van 24/7 feestvieren en
enkelen van hen doen er
alles aan deze reputatie
hoog te houden. In september is er elk weekend
wel een wijk die een feest
houdt. Deze feesten zijn

te vergelijken met carnaval, maar dan samengedrukt in één nacht en
buiten op straat bij een
temperatuur van 25
graden. De afkoeling die
ook hier onherroepelijk
toeslaat in de herfst, heeft
geen invloed op deze
Europese melting pot.
The fiesta must go on.

Op 30 november loopt
mijn stage af en keer ik
weer terug naar
Nederland, maar tot die
tijd geniet ik nog heel
even van het Spaanse
leven.
Evert Roobeek, student
Technische Wiskunde
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Snijden, vouwen, lijmen en bouwen Studentenhuis
ontruimd wegens
brand in hennepkwekerij
Een studentenhuis aan de
Greefstraat
15a
in
Eindhoven is vorige week
woensdagochtend
ontruimd vanwege een
brand in een hennepkwekerij in een schuur
naast het gebouw. Voor
zover bekend liep de
studentenwoning
geen
schade op.
Naast de studenten uit het
acht
kamers
tellende
studentenpand moesten
ook een gezin van drie
personen uit een aangrenzende woning het

huis uit. Ze werden opgevangen in een bedrijf om
de hoek, aan de Willem
Rosestraat.
De kwekerij zat in een
afgesloten en beveiligde
ruimte achter een fietsenhok. De brandweer moest
de brand, die om 7.23 uur
gemeld werd, door het dak
blussen. Een half uur later
was de brand geblust.
De politie heeft diezelfde
dag een 21-jarige man uit
Geldrop aangehouden die
de schuur huurde./

.

Natentamenfeest bij ESC
Foto: Bart van Overbeeke

Maak een eenpersoons
noodwoning van karton.
Met die opdracht gingen
dik tweehonderd eerstejaars Bouwkunde
donderdag 8 november
in groepjes aan de slag
in de W-hal. De naam van
de workshop: Pop-up
House.

de meeste uiteenlopende
bouwsels, van traditionele
tentvormen tot prachtige
harmonicastructuren.
Beoordelingscriteria
waren het ontwerp, de
stabiliteit en de snelheid
waarmee de kartonnen
woning vanuit een bouwpakket op te bouwen is.

De
studenten
waren
daarbij gebonden aan een
aantal beperkingen. Ze
moesten het doen met
zeven grote stukken golfkarton, een rol tape en zes
meter touw. Dat leidde tot

De knutseldag maakt deel
uit van een jaarlijkse week
vol workshops. Eerder in
de week gingen de eerstejaarsstudenten
Bouwkunde al op excursie naar
onder andere Almere en

Duitsland. Daar bekeken
ze interessante architectuur, waarvan ze schetsen
en foto’s moesten maken.
“Het is voor de studenten
een heel drukke week,
maar ze zijn wel lekker
gefocust bezig. Even
hoeven ze niet na te
denken over de reguliere
projecten die ze hebben
lopen”, aldus Beate Lendt,
atelierbegeleider van een
van de groepen./

.

Het Eindhovens Studenten Corps houdt op vrijdag 16
november het inmiddels traditionele natentamenfeest.
Dit vindt vanaf 22.00 uur plaats in De Bunker en is voor
iedereen gratis toegankelijk, mits je een collegekaart
kunt laten zien. Van 22.00 tot 23.30 uur kosten alle mixdrankjes een euro. De band Fun Q zal optreden tijdens
het feest.

Struisvogelgedrag Chinese
student
Een 22-jarige student uit het Chinese Fuzhou is door de
autoriteiten in een zelfgegraven kuil aangetroffen
middenin een bos in de provincie Fujian. De man leefde
al bijna twee weken in het woud nadat hij had gehoord
dat hij onvoldoendes had voor examens. Uit schaamte
durfde hij zich niet meer te melden bij zijn ouderlijk
huis. Volgens Chinese staatsmedia leefde de student
onder meer van vruchten uit het bos. Hij sliep in een kuil
van 1,60 meter diep. Op aandringen van de politie is hij
intussen terug bij zijn ouders. (ANP)

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor
wekelijks aan een aantal willekeurige studenten op de
campus. Deze week een analyse van Sander Streng
(vijfdejaars student Biomedische Technologie) en van Inge
Thomassen (derdejaars student Industrial Design en
bestuurslid van Lucid). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.
Volgens Sander wordt deze
kamer bewoond door een
mannelijke tweedejaars
student Industrial Design.
De poster van Claudia
Schiffer is zonder twijfel
door een man opgehangen.
De lamp op de voorgrond en
de manier waarop deze toch
redelijk kleine kamer is in gericht, wijzen op de invloed
van een designtype. Hij is
volgens Sander tweedejaars
student simpelweg omdat hij
een IBM-laptop heeft. Hij
merkt op dat de kamer rede lijk opgeruimd is, zelfs het
wasrek is leeg. Zijn hobby’s
zullen wel iets met compu ters van doen hebben, aan gezien hij zowel een laptop
als een vaste pc heeft. Hij
vindt het lastig te zeggen of
deze student actief is bij een
vereniging. Het enige waar
wellicht iets uit af te leiden
is, is de close-up foto van de
poster voor ethical patents.

Die vind je niet op iedere
kamer. Het is een politiek
getinte poster, dus mis schien toont deze persoon
zijn affiniteit met politiek in
een studenten-inspraak orgaan als faculteits- of uni versiteitsraad. Op de vraag
wat er te zien zal zijn als we
de deur van de koelkast
opentrekken, antwoordt
Sander zonder aarzelen
“bier”. Maar meer kan hij er
niet over zeggen.
Inge twijfelt er ook niet aan
dat deze kamer door een man
is ingericht: de muren zijn
niet geverfd, hij heeft niet
gelet op de aankleding van
d e k a m e r e n e r h a n g t ee n
poster van een vrouw aan de
muur. Hij studeert geen
Industrial Design in haar
optiek. Het eerste wat in
haar opkomt, is Scheikun dige Technologie, maar ze
kan niet verklaren waarom.

Ze heeft het idee dat hij er
nog niet zo lang woont. Hij is
waarschijnlijk eerstejaars
student, want er is nog zo
weinig aankleding in de
kamer. Op de voorgrond van
de foto staat zelfs iets dat op
een half opgezet bed lijkt.
Ook Inge denkt dat deze
persoon iets met computers
heeft. Daarnaast heeft hij
gamen en films kijken als
hobby’s. Als hij al lid is van
een vereniging, dan is het
Quadrivium, of Knights of
the Kitchen Table. De kamer
heeft een beetje een ‘nerde rige’ uitstraling. Zijn koel kast is nagenoeg leeg, deze
persoon doet niet aan voor raden volgens Inge. Hij heeft
een fles cola en een doos
eieren in zijn koelkast staan,
meer niet. In ieder geval
geen grandioze hoeveel heden bier.

Dirk-Jan Leys, vierdejaars
student Elektrotechniek en
lid van Stack en IYCE,
wordt door zijn huisgeno ten ook wel pyro genoemd,
vanwege een ongeluk met
kaarsjes toen hij nog geen
lampen had. Ook heeft hij
per ongeluk een stuk van
het behang van de muur
getrokken, maar dit pakte
beter uit. Hij vond de struc tuur eronder wel leuk en
heeft er toen een poster
van Claudia Schiffer opge hangen, zodat het lijkt of
ze op het strand ligt. IYCE
is een katholieke vereni ging die een Engelstalige
mis organiseert voor
buitenlandse studenten.
Hij voelt zich prima thuis
tussen de buitenlandse
studenten. In zijn koelkast
vinden we vooral groente
en fruit, bemachtigd op de
wekelijkse markt in de
binnenstad.

Onsterfelijkheid,
oneindige rijkdom en een
redelijke hoeveelheid
studiepunten; gelukkig
zal ik niet worden van deze
top-3 op mijn verlang lijstje. Op een dag zullen
ze ook mij onder een
grafsteen stoppen. Ik
hoop toch wel zoveel te
bereiken dat er minimaal
een klein groepje mensen
is dat mij nog een tijdje zal
herinneren. Maar uiteinde lijk zullen ook zij sterven,
dement worden of een
keer teveel drinken. Over
de wat meer actuele zaken
op mijn verlanglijstje:
ervaring heeft mij inmid dels geleerd dat het niet
mogelijk is tegelijkertijd
rijk te zijn en veel studie punten te halen tenzij je
oneindig veel tijd tot je
beschikking hebt. Nu ben
ik dus niet onsterfelijk en
ben deze week al mijn tijd
kwijt aan het proberen te
redden wat er te redden
valt op het gebied van
studiepunten. Daardoor
heb ik geen tijd meer over
om geld te verdienen.
Score op mijn verlang lijstje: 0 van de 3. Die
Sinterklaas van tegen woordig is ook niet meer
wat hij geweest is. Dat zal
René Descartes vast ook
gedacht hebben toen hij
het heft in eigen handen
nam en probeerde met zijn
eigen medische uitvindin gen de dood, die ten
gevolge van zijn zwak
gestel onvermijdelijk
vroeg zijn intrede zou
doen, uit te stellen tot zijn
honderdste verjaardag. De
goede man heeft zijn 55ste
levensjaar niet meer mee gemaakt. Hij vond uitein delijk de oplossing in het
niet vrezen van de dood.
Sinterklaas mag dan een
makkelijke zondebok zijn,
maar misschien moet ik
hem niet de schuld geven
van mijn onmogelijke
verlanglijstje. Ik kan ook
simpelweg mijn verlang lijstje wat naar beneden
bijstellen. Het tentamen
Filosofie ga ik nu vast wel
halen en twee weken
geleden heb ik de kans op
voortijdig overlijden aan zienlijk verminderd
doordat ik lampjes op mijn
fiets heb laten monteren.
Als Sinterklaas me nu
gewoon een keer trakteert
op een biertje, dan ben ik
voorlopig wel weer
tevreden.
Monique Hendriks is
studente Informatica

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke
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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 gebruiker.
Wie:

Tosca Hellebrekers/23/vijfdejaars
Wiskunde
Wat:
Ring Eindhoven
Wanneer: “Sinds ’n half jaar”
Waarom: “Dit is het uitzicht van ons balkon
op de Jeroen Boschlaan. We hadden toen net
een nieuwe camera waar ik me in wilde verdiepen. Dit is opgenomen met een grote sluitertijd
op een statief en de voorbijrazende auto’s verwerden tot lichtstreepjes. Met licht werken is
het belangrijkste in fotografie. Het is een
hobby van me, maar een van de velen: zo zit ik
in GELIMBO (een dispuut van studievereniging GEWIS, red.), wil ik in de introcommissie
van GEWIS en doe ik aan kogelslingeren. En
ja, ik werk op een Mac
en ik wil expliciet in dit
stukje hebben staan
dat de kadrering van
mijn desktop in deze
vormgeving een neppc is!”

Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
Love your new size and use it fully
Energie fur ihren Schwanz
Try our special erection package
Make your friends envy you
Hello Beautiful Russian woman
Endlich wieder Spass am Leben
Potentzschwache - wir haben die
Lösung
Try our special erection pack!
Man lebt nur einmahl - probier Aus!
Dit is niet een experimenteel gedicht,
maar een selectie uit de onderwerpen
die ik in minder dan vierentwintig uur

in mijn junk-e-mailfolder tegenkwam
- zonder ze te openen, direct onder de
afzender. Ik denk niet dat de Viagraadvertenties alleen naar Avondrood
worden gestuurd - u moet ons
trouwens niet onderschatten; maar dit
terzijde.
Het spamfilter van het Bureau
Computer Faciliteiten kijkt blijkbaar
alleen naar de afzender en niet naar het
onderwerp. De afzenders bestaan voornamelijk uit abracadabra of nietszeggende namen:
Darlene Aguirre
Good Health 2u

alvah forrest
Neil I. Armstrong
Het zou toch niet moeilijk moeten zijn
om het filter ook het eerste lijstje te
laten lezen, zodat meteen duidelijk
wordt dat het junk is en dus weg moet:
deleten die handel! Dat geldt ook voor
de honderden mailtjes met onderwerpen als Casino, Kasino, VIP-Casino
en Euro-Vip-Casino, en voor financiële
aanbiedingen uit Nigeria.
Het centraal wegfilteren van junkmail
kan de TU duizenden euro’s opleveren:
als ieder van de tweeduizend werknemers elke dag vijf minuten moet

besteden aan zijn/haar junkmail (dat is
ongeveer één procent van een
werkdag), kost dat één procent van alle
werktijd, dat is twintig manjaren en
dus ongeveer zes ton.
Vroeger kon je wat bijverdienen door
het indienen van goede ideeën. Bestaat
de ideeënbus nog? Me dunkt, mijn idee
zou mij tegen de kerst een dertiende en
misschien wel een veertiende maand
moeten opleveren! Krijgen gepensioneerden eigenlijk ook een ‘eindejaarsuitkering’?

