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Aanscherping
kamerbeleid
stelt TU/e teleur
De Eindhovense gemeenteraad
heeft dinsdagavond besloten
om een vergunningplicht in te
voeren voor huiseigenaren die
hun pand willen inzetten voor
kamerverhuur. Dit tot onvrede
van het College van Bestuur
van de TU/e. Het CvB deed
begin deze week per brief een
dringend beroep op de raad om
af te zien van de ‘generieke
stadsbrede beperking’.
Het CvB vreest voor ‘ernstige
negatieve gevolgen voor de aantrekkelijkheid van Eindhoven als
studentenstad’, door een teruglopende beschikbaarheid van
kamers voor studenten. De gemeente kan een vergunningaanvraag weigeren als het ‘zou
leiden tot een ontoelaatbare
inbreuk op een geordend woonen leefmilieu in de omgeving’,
aldus de verordening. Verder kan
het gemeentebestuur sinds
gisteren beslissen om hele
wijken op slot te doen. In zo’n
geval wordt elke vergunningaanvraag
geweigerd.
Deze
maatregel is gisteren, woensdag
5 december, per direct ingevoerd
voor de wijk Woensel-West.
Sinds een aantal jaren was in
Eindhoven geen vergunning
meer nodig om kamers te

verhuren, zolang er in een
woning minder dan vijf kamerhuurders zijn. Dat heeft ertoe
geleid dat op bepaalde plaatsen
grote concentraties aan ‘kamerbewoningpanden’ zijn ontstaan.
Onder die noemer valt bijvoorbeeld 85 procent van de woningen in de Wattstraat in WoenselWest, staat in een nota van de
gemeente; er wonen nog maar
drie gezinnen in die straat. Een
belangrijke oorzaak zou de toestroom van mensen uit Polen en
andere nieuwe EU-lidstaten zijn.
Er zou zelfs sprake zijn van oprotpremies voor studenten die
plaatsmaken voor deze huurders.
Wethouder drs. Mary Fiers wilde
de nieuwe vergunningplicht
alleen invoeren in ‘zwakke
wijken’, zoals Woensel-West. De
raad heeft dinsdagavond echter
besloten om de maatregel in heel
Eindhoven in te voeren, omdat er
geluiden zijn dat de kamerbewoning ook in andere wijken
toeneemt.
Het College van Bestuur van de
TU/e is teleurgesteld hierover,
laat CvB-woordvoerder Peter van
Dam weten. “We hopen dat de
gemeente de mogelijkheid om de
vergunning te weigeren zo
beperkt mogelijk gaat gebruiken.”/

.

Plaats een kerstwens
in Cursor
Wil je je collega een goed jaar toe wensen? Heb je
een kerstwens
voor jezelf? Of
wil je je grote
(wellicht nog
geheime) liefde
uitnodigen
voor een
romantisch
treffen onder
een maretak?
Stuur ‘m naar
Cursor en wij
plaatsen je boodschap in onze
kersteditie, die op donderdag 20
december verschijnt. De drie
leukste inzendingen worden elk
beloond met een dinerbon ter
waarde van vijftig euro.
Je kunt je kerstwens opgeven via
de website van Cursor:
www.tue.nl/cursor. Inzenden kan

tot en met volgende week
woensdag,
12 december.
Alle berichten
worden
geplaatst,
behalve erg
schunnige of
beledigende
boodschap pen natuurlijk
die niet
stroken met
de kerst gedachte. Je wens mag maximaal
honderddertig karakters lang zijn.
Dat lijkt weinig, maar daarin kun
je wensen kwijt als: ‘Ik wens dat ik
een voldoende haal voor Calculus
en dat Plasterk de basisbeurs
verhoogt en het collegegeld
verlaagt’ - en dan heb je nog tien
karakters over.

Proeftuin voor games geopend
In sommige bejaardenhuizen
schijnen de bewoners al te
tennissen met de Nintendo Wii.
Zeker is dat bijna alle kinderen en
jongeren tegenwoordig wel eens
computergames spelen. Maar
over de beleving van de mens bij
het spelen van ‘games’ is maar
bar weinig bekend. TU/e-onder zoekers van de groep MensTechniek Interactie van de facul teit Technologie Management
gaan daar nu verandering in
brengen. In het IPO-gebouw
opende op 29 november het Game
Experience Lab de deuren. Daar
moet onderzoek met proef personen meer duidelijk maken
over de beleving van mensen bij
het spelen van games.
In het lab zijn een woon- en een

studeerkamer zo aangenaam
mogelijk ingericht, om proef personen zoveel mogelijk op hun
gemak te stellen. Vanuit een con troleruimte (zie foto onder)
worden de gamers geobserveerd.
Aan de ene kant meten onder zoekers lichamelijke reacties van
spelende proefpersonen. “Daarbij
kun je denken aan de hartslag en
de elektrische weerstand van de
huid”, legt universitair docent dr.
Wijnand IJsselsteijn uit. “Maar
ook kunnen we met druksensoren
meten hoe iemand in zijn stoel zit
en of hij gefrustreerd op het toet senbord ramt.” Met een uitgebrei de vragenlijst koppelen de onder zoekers deze meetgegevens
vervolgens aan de subjectieve
reacties op een spel.

Zo worden in het Game Expe rience Lab nieuwe manieren
ontwikkeld om de beleving van
gebruikers te meten. Daarmee
kunnen de producenten hun
games beter maken. IJsselsteijn:
“Computerspelletjes kunnen zich
in de toekomst aanpassen aan de
lichamelijke reacties van de
speler. Zit je in een spel vast op
een bepaald niveau, dan kan de
computer voelen of je de
aandacht verliest of juist extra
gemotiveerd raakt om het
probleem op te lossen. En daar
past hij het niveau van het spel
dan op aan.”

Foto’s: Bart van Overbeeke
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Hannie Keulemans-Timmermans
“Het werk van de Dienstraad gaat altijd over mensen”
Ivo Jongsma
Foto: Bart van Overbeeke
De verkiezingen aan de
universiteit zijn voorbij, de
Dienstraad kent weer vijf
nieuwe leden. Eén gezicht zit
echter al bijna twintig jaar bij
die raad: ambtelijk secretaris
Hannie KeulemansTimmermans (55). Ook in de
Bestuurscommissie
Voorzieningen Gehandicapten
is zij al zo’n vijftien jaar de
stabiele factor. Een gesprek
over mensenwerk, reorganisaties en blauwe vignetten. En
over de warmte van Frankrijk
en bourgondisch leven.
Eerst maar eens dat laatste. Op
het cv van Hannie Keulemans
prijkt een opvallend papiertje:
het slijtersvakdiploma. Niet dat
ze ooit de ambitie heeft gehad
om een slijterij te beginnen.
“Het is puur voor de wijnkennis”, vertelt ze. Al sinds
medio jaren zeventig is ze
fervent wijnliefhebber - en niet
alleen theoretisch.

Tienduizenden kilometers aan
wijnreizen heeft ze inmiddels op
de teller staan, samen met haar
man Mario. Zo bezochten ze bijvoorbeeld de grote wijnproducenten van Australië. Maar de
meeste aandacht kreeg het moederland van de wijn. De Loire, de
Champagne, de Bourgogne, de
Beaujolais, de Rhône, de
Bordeaux; alle wijngebieden van
Frankrijk, van noord naar zuid,
hebben ze de afgelopen dertig
jaar doorkruist. Met op de terugweg altijd een voorraad volle
groene flessen bij zich. “Zoveel
als de auto kan dragen, naast de
bagage”, vertelt de vrouw die in
het dagelijks leven ambtelijk
secretaris is van de Dienstraad
van de TU/e.
Ambtelijk secretaris, dat klinkt
een heel stuk minder bourgondisch dan de wijnhobby. Toch is
haar werk zeker niet zo ambtelijk als de functietitel doet vermoeden. Hannie: “Het werk van
de Dienstraad heeft uiteindelijk
altijd met mensen te maken.”
Mede dat maakt het voor haar

leuk om al een kleine twintig
jaar de ambtelijke steun voor dit
orgaan te leveren. Zij zorgt
onder meer voor de planning, de
notulen en de correspondentie.
De gekozen leden van de raad
zorgen voor de inhoud, benadrukt ze. Maar ze kan niet ontkennen dat ze achter de schermen mogelijk toch wel wat invloed
heeft op de inhoud, door haar
twee decennia aan ervaring. Wat
reorganisaties betreft bijvoorbeeld. “Reorganisaties blijven
komen. En zijn in grote lijnen
elke keer hetzelfde.”
Ook haar werk voor de Bestuurs
Commissie Voorzieningen
Gehandicapten (BCVG) is mensenwerk. Het doel van de commissie: alle voorzieningen op de
campus toegankelijk maken
voor mensen met een lichamelijke handicap - zonder dat ze
daar hulp bij nodig hebben. Het
hoogste goed is een blauw logo
van een mannetje in een rolstoel: het ITS-vignet. Gebouwen
die dit logo dragen, voldoen aan
de eisen. Op de TU/e-campus
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prijkt het blauwe plaatje op
vrijwel elk gebouw. Dat zou
zonder de BCVG zeker niet het
geval zijn, denkt Hannie. “Als de
commissie er niet altijd aan had
getrokken, dan was het nooit zo
geweest.” Een voorbeeld:
Vertigo, het gerenoveerde
gebouw van de faculteit Bouwkunde. Nota bene dit gebouw
was niet toegankelijk gemaakt
voor gehandicapten. Na veel
getouwtrek en aanpassingen
kreeg het groene gebouw in
2006, als laatste TU/e-gebouw,
het blauwe keurmerk, vertelt de
secretaris van de commissie.
Daarmee lijkt de klus grotendeels geklaard voor de commissie. Maar aan de horizon dient
de volgende grote kluif zich
alweer aan: het masterplan
Campus 2020, waarin een groot
deel van de TU/e-gebouwen op
de schop gaat.
Vijftien jaren kijkt Hannie
Keulemans al mee met de commissie. Niet alleen op papier:
ook zelf trekt ze met checklijsten
gebouwen in om ze te beoor-

delen op hun ‘gehandicaptenvriendelijkheid’. Je gaat daardoor wel anders naar je omgeving kijken, is haar ervaring. “Je
gaat je niet alleen overal afvragen: ‘hoe kom ik hieruit in
noodgevallen?’, maar ook ‘hoe
komt een gehandicapte hieruit?’” Nederland heeft zijn
zaakjes wat dat betreft prima
geregeld, vindt ze. “Maar in
Frankrijk is het bijvoorbeeld
vaak veel minder goed geregeld.”
Dat weet ze uit de praktijk. Sinds
2004 hebben de Keulemansen
een vaste uitvalsbasis voor hun
wijntochten. In de Franse
Vaucluse, tussen de Rhône en de
Provence, dichtbij de Mont
Ventoux, hebben ze een huis
laten bouwen. “Het is een ontzettend mooi gebied. We hebben
de locatie gekozen vanwege het
klimaat en de ruimte. En het is
ook dicht bij de kust.”
Nu is het nog hun tweede huis,
maar over niet al te lange tijd
wordt het de enige woning. En
gaan ze bourgondisch leven in
Frankrijk./

.

De week van/Rick
Rick Coppens is student Technische
Bedrijfskunde en secretaris en
commissaris dagorganisatie van het
IndustriaCongres.
Maandag: De week begint met het
doornemen van alle ontvangen post en
e-mails. Dan verneem ik dat we donderdag
niet kunnen beschikken over een aantal
gereserveerde beamers, een flinke tegenslag. Het kost me de rest van de dag om
toch genoeg beamers te vinden. Na onze
vergadering ga ik iets eten om vervolgens
een biertje te drinken op de Actieve-leden
Avond van Industria.
Dinsdag: ’s Ochtends vertrek ik naar
Helmond om vierhonderd congresmappen op te halen. Ik vraag me af of ze
wel in de auto kunnen, maar men heeft
mij verzekerd dat dit geen probleem is. In
Helmond aangekomen blijkt het echter
een hele stapelkunst te zijn om alles in de

toch vrij ruime auto te krijgen. Tot in de
avond ben ik bezig met het vullen van de
mappen en het printen van deelnemerbadges. Om tien uur zit ik aan mijn
avondeten.
Woensdag: Vandaag hoeven we niet veel
meer te doen. Helaas melden zich
’s middags nog wat mensen af wegens
ziekte. ’s Avonds zetten we in het Sofitel
Cocagne de laatste dingen klaar. Om twaalf
uur ga ik moe naar bed, zenuwachtig voor
de dag waar we tien maanden naartoe
gewerkt hebben.
Donderdag: Om zeven uur ’s ochtends sta
ik bij het Sofitel om de laatste dingen
gereed te zetten. Ondanks de drukke spits
zijn bijna alle deelnemers en sprekers op
tijd aanwezig. Zelf ben ik de hele ochtend
bezig ervoor te zorgen dat de dag soepel
verloopt. Gelukkig is dit het geval en kan ik
’s middags ook wat van het programma

meepikken. Aan
het eind van de
dag worden we
door veel deelnemers en
sprekers
gecomplimenteerd. Na
het diner met
enkele van onze
sprekers, vieren we dit
succes dan ook tot in de late uurtjes.
Vrijdag: Voor het eerst sinds weken kan ik
weer eens uitslapen en daarom ga ik pas
’s middags naar de TU/e. Daar aangekomen blijk ik niet de enige van onze commissie die er niet helemaal fris bij zit. Na
het lezen van een aantal positieve reacties
op de congresdag, reis ik moe maar
voldaan af naar mijn ouders.
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Verkiezingen TU/e: opkomst
hoog, weinig veranderingen
De digitale opkomst bij de verkiezingen voor de universiteitsraad, de faculteitsraden
en de dienstraad was dit jaar
weer hoog aan de TU/e. Bij de
verkiezingen voor de studentleden van de U-raad bracht
vijftig procent van de studenten zijn of haar stem uit. Het
bestaande record uit 2004 van
50,8 procent werd hiermee net
niet verbroken. Aan de zetelverdeling veranderde niets:
Groep-één behoudt vijf zetels
in de U-raad en heeft daarmee
één zetel meer dan de PF.
De opluchting bij de aanwezige
leden van Groep-één was groot
maandagmiddag, bij de bekendmaking van de verkiezingsuitslag. Maar ook dit jaar hoefde
men geen zeteltje te wisselen met
concurrent PF. Als gekeken
wordt naar het absolute aantal
stemmen behaalde Groep-één
een ruime overwinning: 1828

stemmen ten opzichte van 1336
voor de PF. Samen waren deze
stemmen goed voor vijftig
procent van alle TU/e-studenten.
Voor de personeelsleden van de
U-raad lag de opkomst iets lager:
43,26 procent. Daar waren voor
de negen beschikbare zetels van
de groepering PUR/TU-één tien
kandidaten beschikbaar. De
meeste zittende leden in de personeelsfractie zullen ook volgend
jaar weer in de banken van de Uraad te vinden zijn.
De hoogste opkomst werd genoteerd voor de verkiezing van de
studentleden voor de faculteitsraad van Scheikundige Technologie:
ruim
62
procent.
Technologie
Management
scoorde met 56,29 procent het
hoogst als het ging om de verkiezing voor de personeelsleden
van de faculteitsraad. Ook de
dienstraad zal uiterst tevreden
zijn met een opkomst van 62
procent.

Volgens
TU/e-beleidsmedewerker drs. Ben Donders, die de
uitslagen
maandagmiddag
bekendmaakte, was ook dit jaar
optimaal gebruik gemaakt van de
twee dagen durende stemmingsronde. Donders: “De
eerste stem was woensdag al om
zeven minuten na twaalf uur
binnen en de laatste stem kwam
één minuut voor de afsluiting op
donderdagnacht binnen.” Ook
nu beperkte de stemming zich
niet enkel tot Nederland; uit 36
landen uit alle continenten werd
via de computer gestemd op de
kandidaten.
Bij de faculteit Bouwkunde zal
eind 2008 een tussentijdse verkiezing voor de personeelsleden
van de faculteitsraad moeten
plaatsvinden, omdat men er daar
niet in geslaagd is de benodigde
vijf kandidaten te vinden. De
teller bleef steken op drie
leden./

.

Reislustige TU/e in boekvorm
Een kleine zestig bijdragen
leverden medewerkers
van de universiteit
voor ‘TU/e on
travel’, het boek
dat
TU/e’ers
deze maand
krijgen bij hun
kerstpakket.
Het
boek,
een bundeling van reistips, vakantieverhalen,
reisverslagen, recepten, gedichten en foto’s, werd dinsdag
4 december in het Hoofdgebouw
gepresenteerd. Drie bijdragen
vielen in de prijzen: Claire
Holthaus (Onderwijs en Studenten Service Centrum) won een
reischeque ter waarde van vijfhonderd euro voor haar Franse
chocolademousse-recept en het
verhaal erachter, Paul Koenraad
(Technische Natuurkunde) en
zijn vrouw Anne-Marie gingen
aan de haal met een navigatie-

systeem voor in de auto en
de bijdrage van Hetty
de Groot (Studium
Generale) leverde haar een
digitale camera
op.
Bij de presentatie van het
boek
werd
tevens
het
eerste
exemplaar van de
‘Cubanda’
uitgereikt. Deze bijzondere kubus,
speciaal voor de TU/e ontworpen
door vouwkunstenaar Paulo
Taborda Barreto in samenwerking met de universitaire
Kunstcommissie, is eveneens
één van de cadeautjes in het
kerstpakket
van
dit
jaar.
Tegelijkertijd ging in het
Hoofdgebouw een kleine expositie van Barreto van start; deze is
nog tot eind januari te bezichtigen./

.

Illustratie: Selwyn Senatori

Werktuigbouw-aio succesvol
bij New Venture
Het ontwerp van ir. Michael Boot, aio bij de TU/e-faculteit
Werktuigbouwkunde, voor een Waste Energy Driven Airconditioning
System (een airconditioningsysteem voor de auto dat wordt aangedreven met energie die nu nog verloren gaat) is vrijdag 28 november
als één van de tien winnende ideeën uit de bus gekomen tijdens de
eerste ronde van de innovatieve ondernemerswedstrijd New Venture.
WEDACS bestaat uit een aantal off-the-shelf componenten, welke op
unieke wijze zijn gearrangeerd. De brandstofbesparing kan, afhankelijk van de voertuigspecificaties, oplopen van tien tot meer dan
vijftien procent.

Geen plafond voor reclamebudget
Onderwijsminister Ronald Plasterk wil het reclamebudget van hogescholen en universiteiten niet aan een maximum binden, want veruit
de meeste wervingscampagnes hebben een maatschappelijk aanvaardbare vorm. Dat antwoordt hij op kamervragen. Plasterk gaat
ervan uit dat de instellingen zichzelf weten te beheersen en ziet geen
noodzaak voor wetgeving. (HOP)

Ach en Wee
Leden van de Lijst TIW waren zo blij met hun twee zetels in de faculteitsraad van Technologie Management, dat ze maandagmiddag na de verkiezingsuitslag een frisse feestduik namen in de Dommel. Foto: Bart van Overbeeke

Master-plan Plasterk ‘losse flodder’
Minister Plasterk denkt erover
om masterstudenten meer
collegegeld te laten betalen en
hen een lening te geven in
plaats van een beurs.
Universiteitenkoepel VSNU
reageert terughoudend en de
studentenbonden zijn boos.
In een interview met de
Volkskrant liet Plasterk afgelopen zaterdag optekenen dat
‘tachtig procent van de bachelors
doorstroomt naar de master,
terwijl je met een bachelordiploma prima de arbeidsmarkt
op kunt. Studenten moeten daar
meer over nadenken. De hoogte
van het collegegeld helpt daarbij.
Of voor dat laatste jaar geen
beurs, maar een lening.’ Het geld
dat dit zou opleveren, zou ten
goede komen aan de kwaliteit van
het hoger onderwijs.
De minister benadrukt in het
interview dat hij een discussie
over de masterbekostiging wil
aangaan. Hij zou niet binnenkort
een besluit willen nemen. Maar

de studentenbonden reageren als
door een wesp gestoken. Zo is het
ISO van mening dat het wo-bachelordiploma -anders dan het
meer
praktijkgerichte
hbodiploma- geen goede kwalificatie
is voor de arbeidsmarkt. Dat
Plasterk er toch naar wil kijken,
maakt voor voorzitter Bastiaan
Verweij duidelijk dat de minister
‘niet het beste voor heeft’ met studenten. Hij wil dat de minister
eerst de kwaliteit in de bachelorfase aanpakt voordat er iets
gebeurt met de masters.
En voorzitter Lisa Westerveld van
de LSVb constateert dat iedere
verhoging van het collegegeld in
strijd is met het kabinetsbeleid,
omdat coalitiepartijen PvdA en
CDA in hun verkiezingsprogramma’s van vorig jaar beloofden het bedrag niet te verhogen.

Ontwikkelingsland
Universiteitenvereniging VSNU
houdt het in een reactie op een
‘losse flodder’ van Plasterk. “De
minister vindt kennelijk dat we

onze studenten te hoog opleiden.
Opmerkelijk, want diezelfde
minister roept dat Nederland een
wetenschappelijk
ontwikkelingsland aan het worden is”,
zegt een woordvoerder. “Wij
houden vast aan het idee dat we
zoveel mogelijk mensen zo hoog
mogelijk opleiden in Nederland.
Bij de VSNU krijgen we signalen
dat meer wo-studenten stoppen
na de bachelor. Wat ons betreft is
dat zorgwekkend.”
Bij de hogescholen is een ander
geluid te horen. “We pleiten
natuurlijk al jaren voor de komst
van meer hbo-masters, wat niet
wil zeggen dat je iedere opleiding
moet bekostigen. Zeker in
sectoren waar hoogopgeleiden
goed kunnen verdienen, is het
denkbaar dat de student of een
werkgever de hbo-master betaalt.
Dat dit eventueel ook met de universitaire masteropleidingen zou
kunnen, vinden we geen gekke
gedachte”, aldus een woordvoerder. (HOP)/

.
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Promoties
O.I. Oanea MSc verdedigt op dinsdag
11 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Verification of
Soundness and Other Properties of
Business Processes’. Oanea promoveert
aan de faculteit Wiskunde & Informatica.
De promotor is prof.dr. K.M. van Hee.
Drs. C.J.B.M. Botman verdedigt op dinsdag 11 december 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 ‘Physiological
and Morphological Aspects of Coronary
Revascularisation’. Botman promoveert
aan de faculteit Biomedische Technologie. De promotoren zijn prof.dr. N.H.J.
Pijls en prof.dr.ir. F.N. van de Vosse.

gen van een commissie. Dit gebeurt
vanaf 15.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt
‘Effects of Virtual Product Development
on Product Quality and their Influencing
Factors’. Jacobs en van Moll promoveren
aan de faculteit Technologie Management. De promotoren zijn prof.dr. R.J.
Kusters en prof.dr.ir. A.C. Brombacher.
Mw. ir. D.J.M. Havermans-van Beek
verdedigt op donderdag 13 december
haar 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 ‘Reversible Networks in Supramolecular Polymers’. Havermansvan Beek promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotoren zijn prof.dr. R.P. Sijbesma en
prof.dr. E.W. Meijer.

Vacatures
2 PhD-students ‘Micro- and Nanofluidics’ (V34.290), the research group
‘Mesoscopic Transport Phenomena’,
department of Applied Physics (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2000 t/m 2558
euro).

Muzikale omlijsting

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 (2387 t/m 3278 euro).

Heeft u in de komende tijd een kerst- of
nieuwjaarsborrel en bent u nog op zoek

PhD ‘Camera networks for home-to-

Diversen
ESMG Quadrivium

J.C. Jacobs en J.H. van Moll verdedigen
op woensdag 12 december hun proefschrift en stellingen tegen de bedenkin-

naar muzikale omlijsting? Dan kan
Quadrivium misschien iets voor u
betekenen. Als dé studentenmuziekvereniging van Eindhoven verzorgen
wij ook muziek voor bij de borrel, zoals
mooie kerstliederen die weerklinken of
de jachtige klanken van een hoorn.
Voor meer informatie over alle mogelijkheden: info@esmgquadrivium.nl

home communication’ (V36.326), department of Electrical Engineering (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (1956 t/m 2502
euro).
Systeembeheerder / Ondersteuner (interne vacature) (V21.011), dienst ICT (1.0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 9 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2387 t/m 3278 euro).
Assistant Professor Security (V32.002),
Security, department of Mathematics and
Computer science (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
12 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 (3709 t/m 4761 euro).
PhD student ‘Multi-level Coding in
Optical Access Networks’ (V36.327),
ECO, department of Electrical
Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (1956 t/m 2502 euro).

Economische Zaken (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband.
PhD ‘DeMiR - Design of Micro/MilliReactors for Large Scale Processing’
(V37.625), SCR, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (1956 t/m 2502
euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl.

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

Hoofd Planning en Control (EU-5057MoV), Dienst Financiële en

(Advertenties)
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Zoek je een universitaire master?
Wil je naar een voorlichtingsdag?
www.universitairemasters.nl
DE ENIGE OFFICIËLE MASTERSITE, VERZORGD DOOR
DE VEERTIEN NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN

Bij ons hebben
studenten meer
voordeel!

Geven aan
een goed
doel?
Let op dit
keurmerk
Voor vragen over het
CBF-Keur: Centraal Bureau
Fondsenwerving
Tel: 0900 202 55 92
(€ 0,35 p.m.)

www.cbf.nl

Samsung
U600

€0

Nu een 2-jarig
Hi € 20 Abonnement
voor maar

€ 16
per maand

COLLECTANTEN
GEVRAAGD!
VOOR DE COLLECTE
VAN 10 T|M 16
FEBRUARI 2008
kijk op
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

• Betalen als je stuﬁ
binnen is
• Je abonnement
pauzeren als je voor
studie/stage naar het
buitenland gaat

Ga naar hi.nl/studenten
of bel 0800-0346
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In ‘t kort
Constructeursprijs voor
alumnus Werktuigbouwkunde
De jaarlijkse ‘Wim van der Hoek Constructeursprijs’, die
vorige week werd uitgereikt tijdens de Precisiebeurs 2007
in congrescentrum De Koningshof, was dit jaar voor ir. Rob
van Haendel, alumnus van de TU/e-faculteit Werktuigbouwkunde. De jury beoordeelde zijn afstudeerscriptie
‘Design of a flexure based active mirror support for large
optical telescopes’ als zijnde een voortreffelijk stuk werk.
Van Haendel voerde zijn onderzoek ervoor uit bij TNO
Industrie en Techniek te Delft. De prijs bestond uit een
oorkonde, een trofee en een geldbedrag van duizend euro,
die aan Van Haendel werden overhandigd door de naamgever aan de prijs, emeritus TU/e-hoogleraar Wim van der
Hoek.

In memoriam
De leden van de faculteit Bouwkunde hebben met
leedwezen kennisgenomen van het overlijden van
prof. Gerrit Jan Slothouber (6 november 1918 29 november 2007).
Jan Slothouber heeft in een cruciale periode van de jonge
faculteit Bouwkunde op geheel eigen wijze onderwijs en
onderzoek in de vormleer gestalte gegeven. Zijn voorname
en vriendelijke benadering van het vakgebied heeft een
bijzondere stempel op de opleiding gedrukt. In vormgeving
en in bijzondere attributen voelt men nog steeds de invloed
van een inspirerend ontwerper en docent.
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Namens het bestuur van de faculteit Bouwkunde,
prof.ir. Jan Westra, decaan

Terpstra zegt ‘nee’ tegen Wilders
Redelijke mensen moeten zich verzetten tegen de kwade
boodschap van Geert Wilders, schreef Doekle Terpstra
vrijdag 30 november in dagblad Trouw. De voorzitter van
de HBO-raad heeft genoeg van de polariserende praatjes
van het kamerlid en schrijft -op persoonlijke titel- tot op het
bot te zijn getergd door Wilders. Aanleiding is de film die
Wilders maakt, waarin de islam wordt neergezet als een
fascistische religie. ‘En dat doet een man die zegt dat hij
het beste met Nederland voorheeft’, terwijl hij telkens
opnieuw ‘over de ruggen van de moslims een podium voor
zichzelf creëert’ en aanstuurt op polarisering van de
samenleving, aldus Terpstra. (HOP)

Tbk-alumna wint scriptieprijs NVC
Alumna ir. Mariska van
Stipdonk, afgestudeerd bij
Technische Bedrijfskunde,
heeft de afstudeercompetitie
van het Nederlands Verpakkingscentrum
(NVC)
gewonnen en daarvoor een
prijs van vijfhonderd euro
ontvangen. Ze kreeg de
prijs voor haar werk bij

Metro Nederland -vooral
bekend van de Makro- op
het gebied van logistiekvriendelijk ontwerpen van
verpakkingen. Van Stipdonk schreef haar scriptie
in het kader van de masteropleiding
Operations
Management and Logistics.

Professor Jan Bussink, senior consultant bij de Polymeer Technologie Groep Eindhoven

‘Schadelijkheid van pvc voor milieu
is nergens op gebaseerd’
Philips is één van de meest vervuilende elektronicabedrijven, berichtte Greenpeace vorige week, onder
meer omdat het bedrijf teveel pvc in zijn producten zou
verwerken. Is pvc werkelijk zo milieubelastend als de
milieuorganisatie beweert?
“Op milieugebied wordt ongelooflijk veel onzin
beweerd”, zegt prof. Jan Bussink, senior consultant bij
de Polymeer Technologie Groep Eindhoven en specialist
op het gebied van pvc . “Zo zouden de loodhoudende
stabilisatoren in pvc schadelijk zijn voor het milieu. Dat
is nergens op gebaseerd, maar onder de druk van de
publieke opinie is op Europees niveau besloten dat
pvc vanaf 2010 geen lood meer mag bevatten.”
“Pvc bestaat voor zo’n vijfennegentig procent uit zuiver
theoretisch polyvinylchloride. Er treden echter allerlei
foutjes op tijdens het polymerisatieproces. Tegen het
einde van dit proces zijn er minder monomeren beschikbaar, waardoor de radicalen (atomen met vrije ongepaarde elektronen, red.) aan de uiteinden van de groeiende
keten met elkaar en met hun eigen keten gaan reageren.
Zo ontstaan ernstige structuurfouten. Het pvc wordt
thermisch instabiel, waardoor ontleding plaatsvindt
tijdens de verwerking van het materiaal onder hoge temperatuur. Hierbij komt waterstofchloride vrij, wat weer
zorgt voor allerlei verdere ongewenste ontledingsreacties
en verkleurde en gecrosslinkte verbindingen.
Voor de verwerking van pvc zijn stabilisatoren dus noodzakelijk. Al tientallen jaren worden hiervoor onder
andere basische loodverbindingen gebruikt die het vrijkomende zure waterstofchloride neutraliseren. Zo’n
twintig jaar geleden begon de milieubeweging daar
vraagtekens bij te zetten. Vanaf die tijd is uitgebreid
onderzocht of en wanneer dat lood kan vrijkomen. Er
zijn alle mogelijke extractie-experimenten gedaan en er
kwam inderdaad lood vrij. Maar de hoeveelheid was
lager dan de hoeveelheid lood die normaal al in natuurwater aanwezig is. Maar afijn, het moest toch worden
verwijderd. Er zijn inmiddels loodvrije alternatieve stabilisatorsystemen mogelijk, die ook toegepast worden.”

het gas afgevangen. Er kwam niet meer dioxine vrij dan
anders. Natuurlijk komt er altijd dioxine vrij als je iets
verbrandt in aanwezigheid van een chloorhoudende verbinding zoals keukenzout; bij houtverbranding in een
openhaard of een bosbrand bijvoorbeeld. Maar daar hoor
je nooit iemand over. Het is een typisch milieuargument
dat nergens op slaat.
Inmiddels wordt het pvc-afval dat in ieder verwerkingsproces ontstaat geheel gerecycled en verder wordt pvcafval verzameld ter recyclage. Het grootste probleem
hierbij is om aan dat afval te komen, want er is door de
grote duurzaamheid van pvc in zijn toepassingen heel
weinig beschikbaar.”
Greenpeace maakt zich dus voor niets druk over pvc?
“Het argument dat Philips vanwege het pvc-gebruik iets
valt te verwijten, is in zijn algemeenheid gewoon kul.
Alles kan verkeerd gebruikt worden, maar dat een
materiaal deskundig bedrijf als Philips dat zou doen,
is eigenlijk ondenkbaar.”
Wat zijn de voordelen van pvc?
“Pvc bestaat voor een belangrijk deel uit chloor, dat in
grote hoeveelheden beschikbaar is. Het is een polymeer
materiaal dat niet wordt aangevreten door bacteriën.
Bovendien heeft het heel goede mechanische en redelijke thermische eigenschappen. Bijna geen enkel materiaal is daardoor zo geschikt om water te transporteren,
zelfs onder hoge druk. Het is ook een geweldig isolatiemateriaal voor bijvoorbeeld elektriciteitskabels, vooral
omdat het niet brandt. Het wordt nu minder gebruikt,
omdat er waterstofchloride vrijkomt bij een temperatuur
van tweehonderd graden, bij kortsluiting. Dat veroorzaakt roest op de metalen in de binnenkant en kan dus
grote economische schade geven. De ecologische schade
stelt in
dergelijke
incidentele
gevallen
niets voor.”

Is dat de enige reden waarom pvc schadelijk zou zijn?
“Een ander argument was dat er zeer giftige dioxines
zouden vrijkomen bij de recycling van pvc in een verbrandingsoven. Ook dat is uitvoerig onderzocht. Tijdens
de verbranding van afval hebben we pvc toegevoegd en
Foto: Bart van Overbeeke

Mare - Universiteit Leiden

Omstreden islamoloog
toch niet naar Leiden
De Zwitserse islamdeskundige Tariq Ramadan wordt niet
de nieuwe professor Islamitische Theologie in Leiden. De
beoogde aanstelling -Leiden vond Ramadan een geschikte
kandidaat- leidde tot kamervragen, onder meer van de
PVV van Geert Wilders. Dit omdat de islamoloog banden
zou hebben met terroristen en omdat hij de sharia niet
afwijst. Minister Plasterk verdedigde de keuze van de
Universiteit Leiden. Tevergeefs, want Ramadan besloot
zelf niet te komen en in Oxford te blijven, waar hij nu
werkt. In een interview met de NRC, vorige week, gaat hij
in op zijn motieven: zijn gezin had geen zin in de verhui zing. De ‘lastercampagne’ tegen hem speelde geen rol in
de afweging, aldus Ramadan. Ook zou hij andere aanbie dingen op zak hebben.
Ook in Mare: rechtenstudenten sneuvelen bij bosjes door
het in 2005 aangescherpte bindend studieadvies (bsa);
38,5 procent van het cohort 2005/2006 heeft inmiddels
de studie verplicht moeten staken. Wat de onderwijs directeur van Rechten betreft, Erwin Muller, ligt dit
percentage veel te hoog. Hij rekende op een derde uitval,
niet ‘bijna veertig procent’. Vooral de grote groep die niet
aan de tweede bsa-eis voldoet (de propedeuse behalen
binnen twee jaar), is opvallend groot: twintig procent.
Duidelijk is dat er wat moet gebeuren. “Als de uitval zo
hoog blijft, heeft dat natuurlijk gevolgen voor de finan ciën”, aldus Muller.

Delta - Technische Universiteit Delft

Bouwplannen bedreigd
door kortingen
Door de kortingen die minister Plasterk gaat invoeren, zou
het wel eens zover kunnen komen dat de TU in Delft bouw plannen moet gaan schrappen. Dit jaar komt Delft uit op
een tekort van dik dertien miljoen euro. De universiteit
kan deze tegenvaller opvangen, maar de vooruitzichten
zijn niet rooskleurig. In een aantal stappen verliest de TUD
steeds meer jaarlijkse onderzoeksinkomsten, tot 13,3
miljoen in 2011. Delft heeft nieuwbouwplannen voor onder
meer de afdelingen Delft ChemTech, BioTechnology en
Multi-Scale Physics, maar die plannen lijken nu onzeker.
‘Op dit moment is het niet mogelijk een verantwoorde
meerjarenraming uit te werken’, staat in de begroting voor
2008.

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Met fraude nooit cum laude
Studenten Psychologie in Groningen die frauderen
kunnen niet meer cum laude afstuderen. Dat kregen ze per
e-mail te horen. De aanleiding was een verzoek om het
predikaat ‘cum laude’ van een student die eerder fraude
had gepleegd. Dat kan en wíl de opleiding niet, zegt Rob
van Ouwerkerk, hoofd van het onderwijsbureau
Psychologie. “Een lijst met alleen cijfers van zeven of
hoger, met gemiddeld een acht, zorgt niet per se voor
toekenning van een cum laude”, aldus Van Ouwerkerk.
Aan een student die plagiaat gepleegd heeft, of anders zins ‘wangedrag’ vertoond heeft, wordt nooit een cum
laude-bul uitgereikt.

Folia - Universiteit van Amsterdam

Eerste jazzprofessor
Folia interviewde vorige week Walter van de Leur. Hij is dit
jaar benoemd tot hoogleraar jazz en geïmproviseerde
muziek, de eerste in Amsterdam en ook in Nederland.
Binnenkort gaan zijn eerste colleges van start, waarvoor
al veel aanmeldingen binnen zijn. “Ik begin helemaal
vooraan en ga ze leren te luisteren naar muziek. Ze
duidelijk maken wat er interessant aan is.” Over het nut
van een hoogleraarschap jazz zegt hij: “Voor de manier
waarop we muziek positioneren en ervaren, is het
belangrijk dat er ook over nagedacht wordt. Ik heb nog
niemand horen zeggen dat de leerstoel belachelijk of
onnodig is. Over het algemeen wordt enthousiast
gereageerd.”
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De industrie als laboratorium
De naam voor het project is uitstekend
gekozen. Het tangram is een Chinese
puzzel, waarmee je met slechts zeven
geometrische vormen praktisch oneindig
veel ontwerpen kunt maken. Het is een
analogie voor de apparaten van ASML, die
net als andere hightech producten steeds
ingewikkelder worden. “Gaat een nieuwe
ASML-machine twee keer zoveel componenten bevatten, dan krijg je vier keer
zoveel interacties tussen die verschillende
componenten”, legt dr.ir. Jan Tretmans,
onderzoeker van ESI, uit. Soms zijn die
interacties zo ontworpen, maar soms zijn
ze ongewenst. Wordt op de ene plek bijvoorbeeld een onderdeel verwarmd, dan
kan het goed zijn dat een component een
stukje verderop daar eigenlijk helemaal
niet tegen kan. Het integreren en testen
van componenten in hightech systemen
zal dus meer en meer tijd in beslag gaan
nemen; in sommige gevallen tot wel
vijftig procent van alle tijd en kosten bij
de ontwikkeling van een nieuwe
machine. Een nieuwe aanpak voor het
testen was dan ook dringend gewenst.
Hierop richtte het onderzoeksproject
Tangram zich.
Doel van het vier jaar lopende project was
te onderzoeken of het testen en de integratie bij de bouw van een nieuwe ASMLmachine beter kunnen met behulp
van modelgebaseerde methodes.
‘Beter’ kan hier verschillende dingen
betekenen. Goedkoper bijvoorbeeld,
of met een hogere kwaliteit als
resultaat. Voor ASML is het vanwege
de hevige competitie met haar
concurrenten juist van levensbelang om een nieuwe machine
zo snel mogelijk naar de markt te
kunnen brengen. Tangram was
een samenwerking tussen ASML,
het Embedded Systems Institute
(ESI), de TU/e, de TU Delft, de
Universiteit Twente, de Radboud
Universiteit Nijmegen, TNO Science
and Industry en Science and Technology
BV. Binnen het project hebben vijf aio’s vier van de TU/e en één uit Delft- hun
promotiewerk gedaan.

Tangram-project/Jim Heirbaut
Een machine van ASML is onvoorstelbaar complex. Om
perfecte chips te kunnen ‘bakken’ met patronen van nanometerprecisie moeten de vele tienduizenden onderdelen in
zo’n machine op elkaar worden afgestemd: mechanische
componenten, optische onderdelen, ingewikkelde
elektronica. In het gezamenlijke project Tangram bekeken
ASML, het Embedded Systems Institute (ESI) en verscheidene
kennisinstellingen hoe je meer orde kunt aanbrengen
in deze puzzel.

De
nieuwe apparaten
van ASML worden steeds
ingewikkelder. Het integreren en
testen van componenten neemt daardoor meer en
meer tijd in beslag. Illustratie: ASML

In het project fungeerde ASML als het laboratorium
voor het wetenschappelijk onderzoek
van de projectmedewerkers. Hiervan

zaten de meesten ook een paar dagen in
de week gestationeerd bij ASML. “Door je
mensen bij ASML neer te zetten, zorg je
dat ze ook echt de probleemstelling gaan

snappen. En de verschillende disciplines
moeten bij elkaar zitten. Zo gaan de
verschillende deelresultaten naadloos op
elkaar aansluiten”, zegt directeur prof.dr.
Ed Brinksma van ESI. De projectmedewerkers hadden waar nodig voor tests ook
toegang tot delen van ASML-machines.
Maar wat zijn dat nou eigenlijk, modelgebaseerde methodes? Brinksma legt uit:
“Wanneer klassieke ingenieurs, zoals
architecten of vliegtuigbouwers, iets
maken, bouwen ze eerst een model. Dat
kan een schaalmodel zijn, een wiskundig
model, of een numeriek model. Hiermee
willen ze grote fouten al uit het ontwerp
halen voordat ze het uiteindelijke ding
gaan bouwen. Ben je eenmaal zover, dan
is het vaak moeilijk en duur om de fout
nog te herstellen.” Volgens
Brinksma hadden softwareontwikkelaars deze gewoonte
lange tijd niet. In het begin van
de computertijd konden programmeurs hun regels code
nog overzien en snappen wat
het programma zou doen. Maar
dat is sinds eind jaren zestig
eigenlijk al voorbij.
Inmiddels bevatten zelfs
consumentenproducten
als een televisie
software met miljoenen
regels code. Brinksma:
“De software in een
apparaat is regelmatig
zelfs de meest ingewikkelde component. Daarom
is het heel zinvol om ook bij het
ontwerpen van software eerst een
model te maken. Dat doet de industrie
nog niet, programmeurs zijn er nog niet
aan gewend. Maar je zult die extra
inspanning zeker terugverdienen.”
Maar het nut van modelgebaseerde
methoden beperkt zich niet alleen tot
software. “Ook de integratie- en testprocessen kun je modelleren”, aldus
Tretmans. “Bij ASML bijvoorbeeld heeft
dat geleid tot een twintig procent kortere
tijd die nodig is voor het testen en integreren van componenten.” De ESI-onder-

Intelligente omgevingen voor pasgeboren patiëntjes
Een plak-elektrode die niet helemaal
goed zit, een draadje dat losschiet: bij
een te vroeg geboren baby kan de
kleinste verstoring of ingreep aan het
zieke lijfje al van invloed zijn op bijvoorbeeld de hartslag. Bovendien is
het, vooral voor bezorgde ouders, een
naar gezicht, zo’n minimensje
behangen met medische technologie.
Binnen Industrial Design wordt daarom
onderzoek gedaan naar toepassingen
van ambient intelligence in de kindergeneeskunde: het aandachtsgebied van
neonatoloog prof.dr. Sidarto Bambang
Oetomo.
De neonatale intensive care unit (kortweg
NICU) van het Veldhovense Máxima
Medisch Centrum is de dagelijkse werkomgeving van Bambang Oetomo. Hier
liggen pasgeboren (veelal te vroeg
geboren) baby’s; van de allerkleinste ‘prematuren’ van zes-, zevenhonderd gram,
geboren na vijfentwintig weken zwangerschap, tot voldragen baby’s die bijvoorbeeld ziek zijn door problemen bij de
geboorte.
Op deze afdeling startte Bambang
Oetomo onder meer een onderzoek naar
de ontwikkeling van de hersenfunctie bij
pasgeborenen waarbij, met behulp van
plakelektrodes op het hoofd, de eerste vier
weken wekelijks een hersenfilmpje wordt
gemaakt. “Gebleken is dat veel prematuren uiteindelijk toch gehandicapt uit de

strijd komen en later bijvoorbeeld tegen
leer- of opvoedingsproblemen aanlopen.
Om meer grip te krijgen op de oorzaken
hiervoor, hebben we uitvoerig de hersenrijping bij een groep gezonde prematuren
in beeld gebracht; dat is onze referentiegroep. De komende jaren doen we hetzelfde bij een groep zieke prematuren.”

Ademhalingsproblemen
Voordat hij naar Veldhoven kwam, werkte
Bambang Oetomo (56) zes jaar in het
Academisch Ziekenhuis Groningen, waar
hij onderzoek deed naar ademhalingsproblemen bij te vroeg geboren baby’s. Het
resultaat was een nieuwe behandeling,
inmiddels breed toegepast, waarbij
kunstmatig longsurfactant wordt toegediend: “Dit is een stofje in de longen,
waarvan te vroeg geboren baby’s te weinig
hebben, dat er tijdens het uitademen voor
zorgt dat de longblaasjes niet dichtklappen”, verduidelijkt de arts. Dankzij de
behandeling daalde het sterftepercentage
binnen deze groep patiëntjes van een
kleine veertig naar vijf à tien procent.
De technologische kant van zijn vakgebied heeft Bambang Oetomo altijd
geboeid en dat was een belangrijke reden
om het hoge noorden in 2003 te verruilen
voor technologieregio Zuidoost-Brabant.
Bovendien slaan de TU/e en het Máxima
Medisch Centrum veelvuldig de handen
ineen op onderzoeksgebied, met name
omtrent de geboorte van baby’s.

Foto: Bart van Overbeeke

Sinds 1 juni vervult Bambang Oetomo
een deeltijdhoogleraarschap aan de TU/e,
bij de faculteit Industrial Design. Binnen
de groep Designed Intelligence is hij
bezig met het opstarten van verschillende
projecten op het gebied van intelligente
omgevingen in de zorg voor pasgeborenen. Centraal hierbij staat het zoeken
naar alternatieven voor de huidige monitoring van deze patiëntjes, waarmee bijvoorbeeld de hartslag, het zuurstofgehalte
in het bloed en de lichaamstemperatuur

worden bewaakt. Op dit moment krijgt
een baby hiervoor elektrodes op het lijfje
geplakt, die met draadjes verbonden
worden met een monitor. Deze werkwijze
kent allerlei beperkingen, aldus Bambang
Oetomo: “We moeten baby’s nu regelmatig storen omdat bijvoorbeeld een
plakker niet goed zit. Erg vervelend,
omdat de kleinste verstoring al van
invloed kan zijn op bijvoorbeeld de
hartslag van een baby. En voor ouders is
het natuurlijk eng om hun kindje zo te
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zoekers gebruikten een meer modelgebaseerde aanpak om de verschillende
problemen te ordenen, die zich bij het
testen voordoen. Het liefste los je namelijk meteen de belangrijkste foutmeldingen op, in plaats van eerst tijd te verspillen aan kleinere problemen en dán nog
eens tegen grote fouten aan te lopen. Zo
werd een testplan opgesteld, waarmee de
volgorde van testen werd geoptimaliseerd. Tijdwinst: twintig procent.

Honderd keer sneller
ASML werkt met een zogeheten ‘zachte
overgang’ van product naar klant. Dat wil
zeggen dat het bedrijf een apparaat kort
na de productie al bij een klant neerzet en
het ter plekke gaat afstellen en inregelen.
Tretmans: “Deed zich voorheen een groot
probleem voor, dan kon het wel dagen
duren voordat de ‘service engineers’ het
hadden gevonden. De machine vertoonde
bepaalde symptomen en op basis van
kennis en ervaring gingen zij op zoek
naar het euvel. De modellen die we in
Tangram hebben gemaakt, kunnen op
basis van een paar metingen in de
machine terugrekenen wat er mis is.”
Door de modelmatige aanpak kan men
problemen in een nieuwe machine nu tot
honderd keer sneller opsporen.
Brinksma: “Hoe lang het vervangen van
het betreffende onderdeel of printplaat
duurt, is nu voortaan de beperkende

factor.” Voor ASML pure tijdwinst, zodat
de mensen weer op andere opstartproblemen kunnen worden ingezet.
Het Tangram-project loopt eind december af; de laatste aio’s promoveren begin
volgend jaar. Samen met de vaste mensen
van ESI hebben ze aangetoond dat met de
modelgebaseerde benadering grote winst
te behalen valt. Bij ASML zijn interne
medewerkers nu bezig de ‘tools’ te
optimaliseren en verder in te voeren.
Met Tangram heeft ESI al een belangrijke
stap gezet, maar in de toekomst wordt het
allemaal nog interessanter. De capaciteit
van hardware groeit al decennialang
explosief. Volgens de bekende -en nog
steeds geldige- Wet van Moore verdubbelen belangrijke kentallen als geheugen
en aantallen transistoren per vierkante
millimeter elke twee jaar. “De mens heeft
de natuurlijke neiging om die extra
capaciteit te willen benutten”, aldus
Brinksma. “Maar daarbij nemen we aan
dat we daarbij ook voldoende goede en
betrouwbare software kunnen ontwikkelen. En dat valt tegen. De softwareproductie groeit namelijk niet exponentieel, want die is gebaseerd op menselijke
inspanningen. Nog wel. We denken nu
namelijk na over het ontwerpen van
software op basis van modellen. Daarbij
gaan computers uiteindelijk het schrijven
van de regels code van de mens
overnemen.”/

.

Over ESI
Het Tangram-project is slechts één van de
negen projecten waaraan ESI-onderzoekers
op dit moment werken. Het Embedded
Systems Institute werkt als een netwerk instituut. Dat houdt in dat de medewerkers
verspreid over verschillende instellingen
zitten. Tachtig procent werkt aan de drie
technische universiteiten.
ESI baseert projecten meestal op vragen uit
het bedrijfsleven. “Vaak zijn belangrijke
problemen uit de industriële praktijk de
aanleiding tot een onderzoeksproject”,
vertelt ESI-directeur prof.dr. Ed Brinksma.
“Het opzetten daarvan neemt veel tijd in
beslag. In ongeveer een half jaar brengen

zien liggen, met al die technologie aan
zijn lijfje.”
Alle plakkers en draadjes vormen
daarmee letterlijk en figuurlijk een vervelende barrière tussen ouder en kind,
terwijl direct lichaamscontact tussen
beiden (zeker in het prille begin) zo
belangrijk is, benadrukt Bambang
Oetomo. “We willen daarom proberen
een omgeving te scheppen die zo aangenaam mogelijk is, waarin family
centered care voorop staat. Dit betekent
vooral dat we de ouders zoveel mogelijk
willen betrekken bij de dagelijkse verzorging van hun kindje, maar al die elektrodes en draadjes maken dat nu vaak
lastig. Veel ouders zijn, als de eerste
blijdschap omslaat in bezorgdheid,
geneigd op afstand te blijven en te
zeggen: ‘Doen júllie het maar’. Van dat
gevoel willen we af.”

Slim textiel
De groep Designed Intelligence doet
daarom (onder andere) onderzoek naar
draadloze technologie die wordt geïntegreerd in de omgeving van de patiëntjes,
bijvoorbeeld in het matrasje waarop een
baby ligt of in een vestje dat een kindje
aan krijgt. De arts, die benadrukt dat het
onderzoek nog in de allereerste fase van
ideevorming verkeert, wijst op de mogelijkheden van zogenoemde smart textiles:
“Je zou kunnen denken aan een jasje met
daarin een element dat de lichaamstemperatuur van de drager registreert, of een
onderdeel dat reageert op verandering in

we de problemen precies in kaart. We
vragen ons af of onze expertise eigenlijk wel
bij het probleem past. En zijn de oplossin gen die we verwachten te kunnen leveren,
na de looptijd van het project (drie tot vijf
jaar) nog wel relevant?”
In het tweede half jaar vormt zich het
consortium van partijen voor het project.
Subsidies worden aangevraagd en de
belangrijke ervaren mensen uit het bedrijf
worden bij het project betrokken. Brinksma:
“Dit is een lastige stap, want die mensen
zijn natuurlijk heel druk. Maar het is wel
cruciaal voor de relevantie van ons werk dat
zij meedoen.”

de ademhaling. In hetzelfde jasje of vestje
zit dan ook een zendertje dat de verkregen informatie draadloos doorseint
naar een monitor. Maar je kunt ook
denken aan een monitoringssysteem dat
veranderingen in de gezichtsuitdrukking
constateert, die er bijvoorbeeld op
kunnen duiden dat een kindje pijn heeft.
Hiervoor zou technologie kunnen
worden toegepast die vergelijkbaar is met
de systemen die nu bijvoorbeeld al
worden gebruikt in voetbalstadions om
mensen met een stadionverbod te
kunnen herkennen.”
Een ander project waarmee ID-studenten
aan de slag gaan, is ‘Rhythm of life’, een
apparaatje dat kan worden ingezet bij
reanimaties. Bambang Oetomo: “Bij
reanimeren geldt een bepaald schema
van zoveel keer hartmassage, zoveel keer
beademen. ‘Rhythm of life’ levert daarbij
feedback en geeft bijvoorbeeld aan of de
gegeven hartmassages diep genoeg zijn.”
Overigens verkeert ook dit project nog in
de oriëntatiefase, benadrukt de arts.
Verpleegkundigen van het ziekenhuis
zijn betrokken bij de supervisie op de
studieprojecten.
Bambang Oetomo verwacht dat de eerste
prototypen van bijvoorbeeld een ‘intelligent vestje’ voor pasgeborenen binnen
een paar jaar klaar zijn. Met enkele
bedrijven worden verkennende gesprekken gevoerd over de mogelijkheden,
“maar daarover kan ik nu nog niet veel
kwijt.”/

.

Hij werkte al acht jaar als software engineer,
maar het kriebelde. “Ik wilde graag onder zoek doen. Maar studies voor in de avond uren heb je bijna niet in de technische weten schappen. Dus liep het wat uit de hand. Ik
heb ontslag genomen en ben weer bij mijn
ouders ingetrokken om BMT te kunnen
studeren.” In het afstudeerproject van Ralph
Brecheisen komt zijn ict-achtergrond goed
van pas. “We werken in deze groep aan 3Dvisualisatiemethoden voor medische data.
Toegepast onderzoek, waarbij ik ook veel
softwareontwikkeling doe.” De vakgroep
Biomedisch Beeldanalyse werkt op dit gebied
nauw samen met het Academisch Ziekenhuis
Maastricht.
“Mijn onderzoek richt zich op neurochirurgie.
Een neurochirurg heeft de beschikking over
allerlei 3D-scans van een patiënt, zoals MRIvoor de zachte weefsels en CT-scans voor bot.
Met andere methoden zijn ook de actieve
gebieden van de hersenen en de bloedvaten
te visualiseren.” Bij de planning van een
operatie moet de arts al die informatie com bineren. “Als hij gaat snijden, wil hij de
belangrijke hersengebieden zoveel mogelijk

vermijden. Maar hij wil ook de zenuwbanen
ontwijken, en de bloedvaten.”
Brecheisen bouwde een systeem waarmee de
verschillende datasets in een 3D-beeld
worden gecombineerd. De arts krijgt dus het
totaalplaatje. “Het was fors programmeer werk om het systeem zo te krijgen dat het al
die data aankon, zonder veel te traag te
worden. Wat het toch BMT maakte, en niet
alleen informatica, was de manier waarop de
data worden gepresenteerd. Je kunt wel
mooie plaatjes laten zien, maar het gaat erom
de informatie naar voren te halen die klinisch
relevant is. Ik heb daarom eerst uitgebreid
met de chirurgen besproken wat ze eigenlijk
verwachten van zo’n systeem.”
Het project maakte deel uit van een groter
onderzoekstraject naar beeldgeleide chirur gie. Er werken momenteel vier mensen aan,
ieder op zijn eigen gebied. Bovendien zijn er
al twee afstudeerders klaar. “Het bevalt me
hier uitstekend. Ik ga als promovendus
verder.”
Tekst: Anouck Vrouwe
Foto/illustratie: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Prijs voor optimaal kunstgenot
Een team met onderzoekers van de TU/e-faculteit Wiskunde en
Informatica heeft half november in Busan, Zuid-Korea, de derde prijs
gewonnen bij de International Semantic Web Challenge. Lora Aroyo,
Natalia Stash en Yiwen Wang kregen de prijs, samen met collega’s van
het Rijksmuseum Amsterdam en het Telematica Instituut, voor hun CHIPdemonstrator (Cultural Heritage Information Personalization). Met dit
webgebaseerde programma (http://chip-project.org/demo/) kunnen
bezoekers van een museum hun persoonlijke voorkeuren voor kunst
testen en vervolgens een persoonlijke rondleiding downloaden op hun
p da.
Hoewel ook genomineerd met iFanzy, een gepersonaliseerde tv-gids,
vielen Aroyo en het bedrijf Stoneroos hiermee in Zuid-Korea buiten de
prijzen.

Schonere diesels dankzij laserlicht
Aan de Radboud Universiteit Nijmegen promoveerde afgelopen
maandag, 3 december, ir. Bas Bougie op een lasersysteem om de
roetontwikkeling in dieselmotoren te onderzoeken.
De kleinere roetdeeltjes die worden gevormd, zijn schadelijker dan de
grote, omdat ze niet door een roetfilter worden tegengehouden. Om
schonere dieselmotoren te kunnen ontwikkelen, moet roetvorming
daarom zoveel mogelijk bij de bron worden aangepakt. De door Bougie
ontwikkelde techniek Laser Induced Incandescence (LII) laat precies
zien waar in de motor roet ontstaat. Collega-onderzoekers kunnen de
techniek gebruiken om schonere diesels te ontwikkelen.

6 december 2007 Cursor
8/ English page
In short

International meeting IT committee BEST in Eindhoven

Green Design
The environment and
building(s): in many respects, it is not a good
combination. Hence, here
lies a tremendous
challenge for designers
and the industry to find
opportunities for sustainable design. Dr. Ken
Yeang, one of the most influential architects in socalled environmental
design, will discuss this
subject on Wednesday 12
December during the
conference ‘Tectonics:
making meaning’. His
lecture entitled ‘Green
Design’ will begin at 11.45
hours in the Blauwe Zaal
of the Auditorium.

Their stay in Eindhoven
was anything but a
holiday; the IT committee
members of BEST
Internationaal had to put
their shoulders to the
wheel. During their stay
from 30 November to 6
December these sixteen
members, who hail from
various European
countries, worked on the
digital facilities of the
international student
faculty association. In
between their activities
there was some time for
entertainment during the
‘international evening’.
The IT committee of BEST
organizes three to four
meetings every year which
take place all over Europe,
explains co-organizer Nick
van der Veeken. Last week
Eindhoven functioned as
host city for the meeting.
Prior to this the members
had had three months to
work on a specific problem
of the BEST website.
During the meeting in
Eindhoven the preliminary
results were presented.
The digital facilities of
BEST
Internationaal
consist of three components: a business site,
with which the members
themselves are hardly involved, a mailing list, and
intraweb, where members
can register for various
courses. One of the
subjects under scrutiny

Rescue Dawn

Photo: Bart van Overbeeke

last week was the chat
function. Also, members
tried to find a way to allow
users to log in on the
various systems with one
and the same login name.

Catalyst
“The meeting is the first
opportunity for a test of the
solutions, whereupon the
other members can give
feedback straight away.

This works better than
mailing reactions, whilst
being more stimulating as
well. In a way, then, such a
meeting works like a catalyst”, says Van der
Veeken.
BEST
member
Maja
Siljanoska from Macedonia concurs: “We’re
doing a lot of work here:
meetings like this are very
efficient. I’m looking

Staff Association in need
of international colleague
The membership of the
TU/e Staff Association
(PV) does not properly
reflect the staffing. Out
of fifteen hundred
members only a ‘handful’
are of international
descent, says the new
chairman ir. Ruud van
Vliet. It is a missed
chance, both for the Staff
Association and for the
international co-workers.
Therefore the chairman is
calling on international
colleagues to come
forward. For them sufficient interesting activities are organized as
well, he assures us.
Ruud van Vliet mentions a
number of PV activities:
“We organize various
courses, such as digital
photography. Every month
a number of activities take
place. In addition, there are
many sports and hobby
clubs within the Staff
Association, like badminton or flower arrangement. If international
colleagues indicate that
they would like other activities, we shall naturally
look into the options for organizing them.”
Unfortunately at this
moment there are merely a

few international members
among us. Van Vliet
admits that the PV
presents itself as an organization for Dutch coworkers in particular, but is
of the opinion that this
needs to be changed soon
indeed. “Through the
accession of international
co-workers, we are also
rejuvenating our club.
Besides,
a
Staff
Association should be a
good reflection of the
workforce, which it is not
now.”

Chicken and egg
How come that there are so
few international colleagues? “It is a bit of a
chicken-and-egg
story”,
says Van Vliet. “As there is
little interest on the part of
international colleagues in
the Staff Association, few
activities and courses are
organized in English. The
reverse also applies: since
few events are organized in
English, there are few international workers interested.” Still, according to
the chairman it is quite
easy to speak English
during most of the activities: “I teach a course of
digital photography. If I
really devote myself to this,

I can easily teach that
course in English. It is a
pity, though, that if I have
devoted a couple of hours
to translate the course
there are only Dutch
people showing up. You
should not forget either
that the Staff Association
comes down to volunteers.
It just ripples on without
really spreading its wings.”
The chairman is developing a number of initiatives to get more colleagues interested in the
Staff Association. Thus, at
present he is working on an
English translation of the
website. “At the moment
there is only a booklet
available in English, which
may be downloaded via the
site.” Through this, Van
Vliet hopes that he can
draw more attention to the
PV among international
colleagues./

.

More information about the Staff
Association can be found on
http://www.tue.nl/pv/. The site
is in Dutch. On the homepage
under the heading ‘Brochures’ it
is possible to download the
English booklet by clicking on
the link ‘information booklet’.

forward to finishing the
feature I’ve been working
on.”
During the meetings and
courses of BEST there is
also time for cultural
exchange. This usually
involves sampling each
other’s culinary specialties
during an ‘international
evening’. In Eindhoven
such an international
evening had been planned

in de Bunker, but unfortunately the culinary offer
remained limited to some
ready-made snacks. Van
der Veeken: “I regret to say
that the gas in our room
was laid on only two days
ago; it meant that we could
not
guarantee
our
members that they would
be able to cook during the
night in question.”/

.

International student competition Industrial Engineering and
Management Science
Before long, TU/e students of Industrial Engineering
and Management Science can compete for the title
‘Best IEM students of the year 2008’. On Thursday 13
December Interactie, the international sub-association of student faculty association Industria, will
hold the TIMES (Tournament In Management and
Engineering Skills) Local Qualification. The winners
will go on to the semi-final in Novi Sad (Serbia) from
22 thru 25 February. The final is scheduled for early
in April in Karlsruhe, Germany.
Interactie is organizing
the contest for the fifteenth time this year.
Rémon te Voert, secretary
of the sub-association:
“The setup of the contest is
identical
every
year.
Participants are given a
case in which a problem
from the business community is presented. In an
enjoyable and instructive
way students can put into
practice the knowledge
that they have gathered
during their studies.”
The contest is open to
Dutch and international
TU/e
students
of
Industrial
Engineering
and Management Science.
Both the case and the presentation will be in
English. After the case has
been laid before them,
each group will have three

and a half hours to work on
a solution, which they
then have to present to the
jury. At the end of the day
it will be announced
which participants can go
to Serbia./

.

Groups must consist of four
participants. The registration
period will close on 11 December or once the maximum
number of ten teams has been
reached. Registration is
possible by sending an e-mail to
interactie@tm.tue.nl stating
the names of the participants.

Dieter Dengler, who
wanted to become a pilot
all of his life, ends up in
the American army during
the Vietnam war. When
his plane is shot down
above enemy territory, he
is imprisoned in a POW
camp, where he stages an
escape together with some
fellow prisoners. Their
infernal journey forms the
heart of ‘Rescue Dawn’ by
director Werner Herzog,
featuring Christian Bale in
the leading part.
To be seen in De Zwarte
Doos on Thursday 6,
Tuesday 11 and Wednesday
12 December, always from
20.00 hours.

Islamic thinker
rejects
Leiden chair
The Swiss Islamics professor Tariq Ramadan has
informed Leiden University that he is not
accepting a chair there.
The political turmoil surrounding his possible
advent is alleged to have
nothing to do with his
decision. For Leiden
University Ramadan was
the chief candidate for the
chair in Islamic studies.
Nevertheless a spokesman
explains that it was never
certain he would actually
come. “We were still discussing this with him
when the press announced his coming as a fact “,
he tells us when asked.
The report was followed
by political turmoil.
According to the PVV of
Wilders, Ramadan is connected with Al Qaida and
promotes the destruction
of the State of Israel.
GroenLinks, on the other
hand, mentions Ramadan
precisely for his conviction that Islam and democracy can exist side by side
without any problem.
Minister Plasterk refused
to react to all the rumors
in the Lower House and
said that he has nothing to
do with the human resources policy pursued by
Leiden University. (HOP)
The English Page is
written by Franca Gilsing.
She can be reached at
engcursor@tue.nl.
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Kaartverkoop StuKaFest en StuKafeest 14 januari van start
De kaartverkoop voor de eerste
Eindhovense editie van het
Studentenkamerfestival
(StuKaFest) begint op maandag
14 januari. De programmering
voor het festival, dat
plaatsvindt op 27 februari, is
vrijwel rond. Alleen voor het
slotfeest, het StuKafeest,
werkt organisator Virus nog
aan de acts.
Het festival wordt gehouden in
veertien studentenkamers; het
slotfeest speelt zich af in Club
Rembrandt. In elk van de
kamers treedt één act op,
driemaal die avond. Je kunt dus

maximaal drie van de volgende
artiesten zien op 27 februari.
Hoofdact Ewout & Etienne (‘het
hilarische hoogtepunt’ van het
Groninger Studenten Cabaret
Festival’, aldus organisator
Virus), Michiel (‘hilarische
liedjes en mooie teksten’), Burn
the Iris (‘metalcore op een studentenkamer’), Mr. Love and the
Stallions (‘avontuurlijke rockmuziek), Oscar Kocken (‘literatuur, gevoelige en humoristische teksten’), Ted Griffioen
(‘pakkende stand-up comedy’),
Che (hele rauwe tot zeer melodieuze hiphop’), Leonard en
Jeroen (‘korte film/performance,

Tilburgse absurdisten’), Eefje
Wentelteefje (‘poppenkasttheater’), Sneakerfreak (‘originele akoestische liedjes met
ontroerende teksten’), ONS
(‘mooie Nederlandstalige popnummers’), Marlies Somers
(‘stemkunstenares, zangeres,
songwriter en dichteres’), Dead
Elvis & his one man Grave (onemanband van ‘Elvis’ met zombiemasker) en Odems (‘interactieve theatervoorstelling met
een vleugje dans’).
Het bijwonen van een enkel optreden gaat 3,50 euro kosten. Dat
kost ook de entree tot het
slotfeest, waar onder meer

Perestroika Soundsystem
(‘swingende balkanbeats’) en
Longmen voor de muziek gaan
zorgen. Een StuKaFest-passepartout kost elf euro. Daarmee
kun je drie optredens bezoeken
en het afsluitende feest in Club
Rembrandt.
Kaarten zijn vanaf maandag 14
januari te koop bij Virus, in de
Bunker, dagelijks van 11.00 tot
17.00 uur. De organisatie weet
nog niet precies hoeveel kaarten
er beschikbaar zullen zijn. Wel
schat Virus in dat er in totaal
driehonderd tot driehonderdvijftig bezoekers in de veertien
studentenkamers passen./

.

Jazz b a l la d s in het G a s lab
Ballads stonden dinsdagavond
4 december centraal in het
Gaslab. Daar bracht studenten bigband Studentproof voor een
kleine veertig toehoorders ‘The
ballad style of…’, met rustige
klassiekers als ‘My Funny
Valentine’, ‘I Remember Clifford’
en ‘Dear Old Stockholm’. “Maar
bij een hele avond ballads vallen
mensen misschien in slaap, dus
we hebben tussendoor ook wat
up-tempo nummers gespeeld”,
aldus een lachende Thomas
Hermans, secretaris van de ver eniging die zelf eerste trombone
speelt.
In het Gaslab stonden dinsdag avond eenentwintig muzikanten
op de planken. Hoogtepunt van
het optreden voor Hermans was
‘One Mint Julep’ van Ray Charles.
“Dat is een heel vrij nummer met
flink wat ruimte voor improvisatie,
waarbij onze dirigent steeds

iemand anders aanwijst voor een
onverwachte solo.” Voor de band is
een gemiddeld optreden eigenlijk
sowieso één grote verrassing,
vertelt de secretaris. “We hebben

een map met tweehonderd
nummers en van tevoren staat
nooit vast welke we gaan spelen.
Charley -Charles Green, al ruim
vijftien jaar de vaste dirigent van

Studentproof, red.- kiest de
nummers en speelt daarbij in op
hoe het publiek reageert. Terwijl
wij het volgende nummer opzoe ken in onze map, vertelt hij vaak
iets over dat nummer of de com ponist. Of hij speelt zelf alvast
een intro op zijn trompet.”
Voor komend jaar staat onder
andere een meerdaags bezoek
aan Finland op het programma
van Studentproof. In het kader
van een muzikale uitwisseling
ontmoet de band daar haar col lega’s van bigband Torvikopla,
die eerder al op bezoek waren in
Eindhoven. Verder hoopt
Studentproof in februari een jazz improvisatiecursus te starten en
mikt de band op de oprichting van
een tweede orkest, om meer muzi kanten -ook die met iets minder
muzikale ervaring- een podium te
kunnen bieden.
Foto: Bart van Overbeeke

Cabaret in het Gaslab
De trefzekere, zelfspottende
slimmerik en de romanticus,
die met piano en gitaar zijn
verhaal doet. Dat zijn, kort door
de bocht omschreven, Daniël
Arends en Thijs Maas. Beide
jonge cabarettalenten staan
donderdagavond 13 december
op de planken van het Gaslab.
Hij was de overtuigende winnaar van de jury- en publieksprijs van Camaretten 2006:
Daniël Arends, als late puber

verslaafd aan van-alles-en-nogwat, die het licht zag tijdens een
avondje bankhangen met oude
theaterrot Freek de Jonge op tv.
Het theater en de roem lonkten,
dat wilde Arends ook. Hij studeerde aan de hoofdstedelijke
Academie voor Kleinkunst en
maakt sinds vier jaar deel uit van
de Comedytrain. Een NRCrecensent bestempelde de cabaretier als een talent met flair,
trefzeker in alles, dat met groot
gemak op het podium staat.

Romanticus Thijs Maas, eveneens pupil van de Amsterdamse
Kleinkunstacademie, wordt
gezien als het wonderkind met
de blues en vooral geprezen om
zijn muzikaliteit en zangstem.
Maas (afgelopen seizoen de
grote winnaar van het Amsterdams Kleinkunstfestival) laat
grove grappen en zware thema’s
(vooralsnog) links liggen en doet
zijn eigen verhaal met piano en
gitaar, subtiel en aandoenlijk.
Hij vertelt over chaos, de liefde

en de wondermens, onderwerpen die ook terugkomen in het
eerste avondvullende programma waaraan hij werkt./

.

De cabaretavond met optredens van
Arends en Maas in het Gaslab begint
donderdag 13 december om 20.30 uur
(na aanvang geen toegang meer).
Gratis kaartjes voor de voorstelling
(maximaal vier per persoon) kunnen
vanaf maandag 10 december worden
afgehaald bij het bureau Studium
Generale in het Auditorium.

Vietnam-film Herzog voegt niet veel meer toe
Christian Bale lijkt een patent
te hebben op rollen waar hij
stevig voor moet afvallen. In
‘The Machinist’ uit 2004 kon de
bioscoopbezoeker zijn ribben
al tellen en ook in de Vietnamfilm ‘Rescue Dawn’ van Werner
Herzog belandt Bale in erbarmelijke omstandigheden. Maar
voegt deze film, die gebaseerd
is op de ervaringen van de
Duits/Amerikaanse straaljagerpiloot Dieter Dengler, nog
veel toe aan de al zeer omvangrijke berg Vietnam-films?
Tien jaar geleden maakte
Herzog de documentaire ‘Little
Dieter Needs to Fly’ en dit jaar
verscheen de daarop gebaseerde
speelfilm ‘Rescue Dawn’. De
film gaat over het leven van
Dieter Dengler, die in de Tweede
Wereldoorlog in Duitsland op
vijfjarige leeftijd de vliegtuigen

van de geallieerden ziet overschieten en dan besluit dat hij
ook piloot wil worden. Dat lukt
uiteindelijk in de Amerikaanse
luchtmacht en Herzog begint
het verhaal op het moment dat
de VS in de jaren zestig steeds
meer bij het Vietnam-conflict
betrokken raken. Wanneer
Dengler tijdens een geheime
missie wordt neergehaald, wordt
hij al snel opgepakt door de
Noord-Vietnamezen en gevangengezet in een klein gevangenenkamp middenin de jungle,
waar hij met enkele medegevangenen een ontsnapping op touw
zet.
Als bezoeker blijf je zitten met
de vraag wat Herzog bezield
heeft om in de eenentwintigste
eeuw nog een film over Vietnam
te maken. Oké, hij is natuurlijk
stukken beter en aangrijpender
dan de machofilms die bijvoor-

Dankzij technologieën als MRI
weten we steeds meer van onze
hersenen en kunnen we steeds
meer in beeld brengen. De actuele
stand van zaken en de toekomst perspectieven op dit gebied staan
centraal tijdens het Science Café
‘Het brein in beeld’ op dinsdag avond 11 december. Een psycho loog van de Radboud Universiteit
Nijmegen gaat in op de werking van
de hersenen, een neurobioloog van
het VU Medisch Centrum Amster dam bespreekt hoe termen als
‘bewustzijn’ en ‘de geest’ door
technologie van karakter verande ren. Vanaf 20.00 uur in Grand Café
Centraal aan de Markt.

/Bimbo’s
en brulapen

Op Google levert zijn naam inmid dels honderdduizenden treffers op.
Bokito haalde afgelopen voorjaar
uitgebreid het nieuws toen hij ont snapte uit zijn verblijf in Diergaar de Blijdorp en een bezoekster ver wondde, die de gorilla veelvuldig
bezocht en contact probeerde te
leggen. De band tussen vrouw en
aap (die centraal staat in diverse
films en romans) is op woensdag
12 december het onderwerp van de
lezing van filosoof en literatuur wetenschapper Stine Jensen, die
onder andere het boek ‘Waarom
vrouwen van apen houden’ schreef.
‘Bimbo’s en brulapen’, vanaf 11.45
uur in collegezaal 5 in het Auditorium.

/Green Design

Het milieu en (ge)bouwen: in veel
opzichten geen beste combinatie.
Voor ontwerpers en de industrie
ligt er dan ook een grote uitdaging
in het zoeken naar mogelijkheden
tot duurzaam ontwerpen. Dr. Ken
Yeang, één van de meest invloed rijke architecten in zogenoemd
environmental design, spreekt
hierover op woensdag 12 december
tijdens de conferentie ‘Tectonics:
making meaning’. Zijn lezing
‘Green Design’ begint om 11.45 uur
in de Blauwe Zaal van het Audito rium.

/Viri in TAC

Verrassende, vernieuwende en
experimentele acts voor een zacht
prijsje: dat is Viri, het minifestival
dat zaterdag 8 december weer
plaatsvindt in het Temporary Art
Center (TAC) aan de Vonderweg. Op
het programma staan onder andere
de bands Operatie Zand en Hijos de
Mayo, elektrogezelschap We love
people in Bearsuits en verhalen verteller Paul Stekelenburg. Ook is
werk te zien van ‘Eindhovens jong ste fotografietalent’ Eelco Roelsma
en de Nijmeegse kunstenaar
Raymon van Vught. Aanvang
20.30 uur, entree zes euro. Zie
http://viri.virus.nl.

/The Gasoline
Brothers
beeld Sylvester Stallone en
Chuck Norris erover gemaakt
hebben, maar hij haalt het niet
bij een film als ‘The Deer
Hunter’ van Michael Cimino uit
1978 met Robert de Niro en
Christopher Walken. /

.

Te zien in De Zwarte Doos op
donderdag 6, dinsdag 11 en woensdag
12 december, steeds vanaf 20.00 uur.

Altpoprockspaceamericana. Ooit
van die term gehoord? Hij is
ontstaan in Utrecht, het thuisfront
van The Gasoline Brothers.
Morgen, vrijdag 7 december, speelt
de band vanaf 23.00 uur in het café
van de Effenaar met voormalige
leden van bands als The Yearlings,
Gloricz Jim, Paper Moon en
Sandusky in Eindhoven. Gratis
entree.
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Creatief bier tot je nemen

Vijftigjarig Japie viert week lang feest
Dik honderd blauwe en
gouden ballonnen gingen
maandagmiddag 3 decem ber voor de ingang van Helix
de lucht in. Blauw is de kleur
van studievereniging Japie
van Scheikundige Techno logie, goud stond voor het
feit dat die club deze week
zijn vijftigjarig bestaan
viert. Aan elke ballon hing
een etiketje met de naam
van een lid van de vereni ging. De ballon die het
verste weg komt -en
waarvan de vinder de moeite
neemt om het etiketje ook
terug te sturen- levert de
eigenaar een mooie prijs op.
Wat dat is, weet voorzitter

Eline Hermens nog niet.
Lachend zegt ze: “Dat ligt
eraan hoeveel geld we na
deze lustrumweek nog over
hebben.”
De lustrumweek zit propvol
feestelijke activiteiten.
Eerder die maandag opende
Japie de week door taart uit
te delen aan leden van de
vereniging. Dinsdag konden
de leden zich wagen aan een
potje boerengolf, waarna ze
hun dorst ’s avonds konden
wegdrinken tijdens een
cantus. Vanochtend, don derdag 6 december, vindt
om elf uur de 184e algemene
ledenvergadering plaats.
Aansluitend wordt het

lustrumboek gepresen teerd, dat terugblikt op
de afgelopen vijf jaar.
Vanavond gaan zo’n zeven tig leden dan op weg naar
Maastricht, waar ze bij het
standbeeld van de naam gever van de vereniging, Jan
Pieter Minckelers, het
verenigingslied zullen aan heffen. In Maastricht gaan
ze vervolgens een aantal
cafés af met Brand op de
tap; een kroegentocht die in
Japie-jargon een ‘Brand slang’ wordt genoemd.
Vrijdag sluit een lustrum receptie de lustrumweek af.
Foto: Bert Jansen

Dit is niet wat het lijkt.
Twee leden van Thor zijn
hier doende met de uitvoering van een ‘ludieke
opdracht’. Dit in het kader
van een jaarlijks terugkerend ritueel bij studievereniging Thor: de cantus.
Alleen is de aanleiding
voor het drinkfestijn, dinsdagavond 4 december in
café De Oude St. Joris, dit
jaar net iets specialer dan
andere jaren: de elektrovereniging bestaat vijftig jaar.
Onder begeleiding van
onder anderen een zangmeester en een strafmeester leegden de aanwezige
Thorleden al zingend en
ludieke opdrachten uitvoerend hun glazen. Het
aantal? “Het minimale
aantal is een glas of zes, het
maximum is wat je aankunt”, vertelt Thor-president Joost Greunsven.
Gelukkig krijgen de deelnemers een weekje om bij
te komen voordat de
volgende lustrumactiviteit
aan de orde is: skiën in de
skihal van het Duitse
Bottrop. In no-time waren
de vijftig busplaatsen voor
het uitstapje gevuld, aldus
de president.
Ook de andere feestelijkheden trokken genoeg
belangstellenden. De aftrap was vorige week
woensdag,
toen
het
bestuur in Potentiaal drie-

honderdtwintig stukken
vlaai uitdeelde aan geïnteresseerden en passanten.
Op donderdag 29 november bleef elektrokroeg Het
Walhalla, onderin het
gebouw, tot 22.00 uur
open en stond er een
frietkraam voor de deur. En

eerder al, in september,
hield Thor samen met de
studieverenigingen Japie
en Simon Stevin een feest
in de Effenaar. Een luxe
diner met gala, in kasteel
Maurick in Vught, vormt
op 21 december de afsluiter
van het jubileum./

krijgt. Dat ligt vooral aan de
gezamenlijke
Amsterdamse opleiding ACTA. De
studenten van de Vrije
Universiteit geven er een
magere 6,3 voor, terwijl
UvA- studenten nog iets
negatiever oordelen: een
6,2. Misschien hebben de
UvA-studenten iets andere
verwachtingen; het kan
ook aan de onzekerheidsmarge
van
de
enquête liggen, die ongeveer 0,2 punt bedraagt.

Hoe dan ook vinden de
ACTA-studenten de keuzeruimte beperkt, kan de
communicatie vanuit de
opleiding beter en is
studievertraging volgens
hen haast onvermijdelijk.
Er klinkt ook weinig
applaus voor bouwkunde,
politicologie, pedagogiek,
sociologie, bedrijfskunde
en economie. Die studies
krijgen een 6,8 of 6,9. Ook
hier geldt dat er veel
variatie in de scores is. Zo

steekt de Maastrichtse economieopleiding met een
7,1 ver boven de anderen
uit, terwijl Groningen
(6,6) de hekkensluiter is.
Toch stuurt de Keuzegids
scholieren
niet
automatisch naar het zuiden.
Ze moeten zich vooral afvragen welk aspect van de
economie ze interessant
vinden, adviseert de redactie. (HOP)/

Foto: Bart van Overbeeke

.

Klein blijft fijn, vinden studenten
De hoogst gewaardeerde
universitaire opleidingen
zijn de university
colleges. Op ruime
afstand volgen aardwetenschappen, kleine
talenopleidingen, wiskunde, scheikunde en
theologie. Dat staat in de
pas verschenen Keuzegids Hoger Onderwijs.
De university colleges
scoren een 7,6. De andere
krijgen een 7,3 of een 7,2.

De rapportcijfers zijn gebaseerd op de database
Studie Keuze Informatie
2007, waarin de oordelen
zijn verzameld van bijna
zeventienduizend universitaire
studenten
die
tussen 2005 en 2007 zijn
ondervraagd. In de toplijst
staan
dezelfde
kleinschalige studies als vorig
jaar.
De instroom van university
colleges wordt bewust
beperkt gehouden. De

andere
opleidingen
trekken vanzelf minder
eerstejaars dan massale
studies als rechten en psychologie. Daardoor kunnen ze persoonlijker begeleiding bieden - wat niet
wegneemt dat ook de
programma’s en docenten
hoge ogen gooien.
Een stuk minder enthousiast zijn de studenten
over tandheelkunde, die
helemaal onderaan in de
pikorde staat en een 6,6

.

En hoe is het in Odense?

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.

Ik zit inmiddels alweer
drie maanden in Denemarken; sinds eind
augustus studeer ik hier
voor een semester aan de
Syddansk Universitet in
Odense. Op het eerste
gezicht lijkt Odense wel

een beetje op Eindhoven,
iets minder inwoners,
veel studenten, plat,
overal fietsen en net iets
kouder, maar even nat.
Het inburgeren gaat me
goed af, ik eet al fladbrød
en drink Odense Øl. Het
studentenleven is hier
prima, je kunt goed
stappen en de biertjes
zijn verrassend goedkoop;
niet wat je van Denemarken zou verwachten,
maar mij hoor je niet
klagen.
Veel contact met Deense
studenten heb ik niet; de
lessen die ik volg, zijn
speciaal voor Erasmusstudenten. Mijn medestudenten bestaan voornamelijk uit Oost-Europeanen; ik ken meer
Poolse dan Deense

woorden op dit moment.
Maar dit komt ook door
mijn huisgenoten die ook
uit Polen komen en met
wie ik regelmatig een
zelfgestookt glaasje
wodka drink.
Doordeweeks heb ik volle
dagen college, die soms al
om kwart over acht
‘s ochtends beginnen De
lessen zijn altijd opgebouwd rond een case die
je binnen de vier uur
durende colleges in
groepen moet oplossen.
Op dinsdag ga ik sporten,
donderdagavond is hier
ook wel een studentenavond, maar op vrijdagmiddag gaat de bar aan de
faculteit open, ongeveer
hetzelfde als de verenigingsborrels in Eindhoven - met het verschil

dat ze hier tot na middernacht open zijn. Dit is een
goede manier om onder
het genot van een biertje
en het weekend in te
luiden, met het voordeel
dat je de volgende dag
geen les hebt.
Deze week ga ik samen
met de Nederlanders hier
nog Sinterklaas vieren
met surprises en uiteraard gedichtjes Wat in
contrast staat met de
Deense kerstcultuur; de
kerstsfeer begint hier al
half oktober. Het hoogtepunt was de lancering van
het kerstbier op de eerste
vrijdag van november,
waarbij vrachtauto’s van
de brouwerij gratis bier
uitdeelden. Kijk, dat is
nou een kerstgedachte!
Daarnaast ben ik druk

bezig mijn project af te
ronden dat eind december af moet zijn. Vrijdag
heb ik een excursie naar
een bedrijf dat windmolens maakt, waar we
gaan kijken naar nieuwe
compositiematerialen.
Daarna nog één weekje

en dan alweer terug naar
Nederland. Skôl!

Jasper Pieterse,
student Industrial Design
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V r ienden gr oep v ier t v erj aar d a g met s nel l e ser ie sk et c he s
De openingssketch van het
lustrumcabaret van SSREdispuut Latent Talent, dins dagavond 4 december in een
volle Blauwe Zaal: een groep
mannen knuppelt een roedel
zeehondjes dood. Het thema
van de vijfendertig sketches
tellende voorstelling: ‘Zo
bont hebben we het nog
nooit gemaakt’.
In twee uur tijd kwamen
achttien van de negentien
dispuutleden -nummer
negentien is op stagemeermaals op het podium
om de liedjes, dansjes en
cabaretstukjes op te voeren.
Een verzameling stukjes
zonder enige rode draad,
vertelt dispuutslid annex
‘director’ Niek Stevens.
Bijvoorbeeld een parodie op

het AVRO-tv-programma
‘Nederland in Beweging’:
Boerka’s in beweging. Met
daarin bewegingsexercities
voor boerka-dragende
dames, zoals de oefening
‘geen hand geven’. Of een
stuk waarin de ‘Smaak politie’ -ook een tv-program ma- de vuiligheid in een cor poraal studentenhuis onder
de loep neemt. “Dat stuk viel
goed in de smaak bij het
publiek”, is de indruk van
Stevens, die zelf één van de
corporale studenten speel de.
Het programma, dat het
dispuut in tien weken tijd
met de hulp van een profes sionele regisseur in elkaar
draaide, was dit jaar extra
uitgebreid vanwege het

twintigjarig bestaan van
Latent Talent. Een hele
opgave, als je bedenkt dat
geen van de leden zelf
toneel speelt of iets met
theater doet. Stevens: “We
zijn niet anders dan andere
SSRE-disputen: een vrien dengroep die veel samen
doet. Wat ons onderscheidt,
is dat we eens per jaar een
cabaret organiseren.”
Het cabaret is bedoeld voor
SSRE-leden, reünisten,
ouders en vrienden. Samen
waren die groepen goed
voor een volle Blauwe Zaal
gisteren, vertelt director
Stevens - er moesten zelfs
stoelen bij gezet worden.

Engels

Foto: Bart van Overbeeke

Dierenbescherming wil aparte gedragscode voor studenten
De studentengezelligheidsverenigingen
reageren positief op het
voorstel van de dierenbescherming om
gezamenlijk een
gedragscode ‘student en
dier’ op te stellen.
Studentenorganisatie
ISO zit daar niet op te
wachten.

Aanleiding voor het voorstel is de aanhoudende
berichtgeving over dieren
die worden mishandeld bij
ontgroeningsrituelen. Zo
kwamen er zieke geiten
terecht op de stoep van een
Amsterdams studentenhuis en werden er levende
goudvissen opgedronken.
Praeses Veerle Rohof van

de Landelijke Kamer van
Verenigingen staat welwillend tegenover het
verzoek. “Als het aan ons
ligt, worden er helemaal
geen dieren gebruikt bij
ontgroeningen.” ISO-voorzitter Bastiaan Verweij wil
ook best om de tafel met de
inspectie, maar vindt een
aparte gedragscode eigen-

lijk onzin. “Studenten
moeten zich gewoon aan
de wet houden, dus een
aparte code is nergens voor
nodig.”
Overigens heeft de LKVV al
een gedragscode over ontgroeningsrituelen. Universiteiten en hogescholen
zien erop toe dat de gezelligheidsverenigingen zich

daar ook aan houden.
Anders kan een instelling
subsidies stopzetten en de
beurzen van bestuurders
bevriezen. Dat gebeurde
dit jaar nog in Delft, waar
‘feuten’ zouden zijn mishandeld bij een ontgroeningsritueel
van
het
Delftsch Studentencorps.
(HOP)/

.

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 Danny Holten,
Dennie Reniers, Hannes Pretorius en Niels Willems (allen promovendi in visualisatie bij Technische Informatica) en Marieke de Vries en Jan Verhagen (beiden
tweedejaars Bouwkunde). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovense
studentenkamer en gaven commentaar.
De vier promovendi zijn het
er in eerste instantie over
eens dat het een vrouwen kamer is, getuige het bed, de
knuffels op het bed en de
foto’s aan de muur. Het is
een vrij rommelige kamer, op
basis daarvan sluiten ze uit
dat ze een bedrijfskundige
is. De piano geeft een hint
dat het een artistiek persoon
is. Ze heeft veel boeken,
waaronder een calculusboek. Informaticastudenten
krijgen geen calculus. Het is
ook geen studente Industrial
Design, want dan hadden de
analytici meer uitingen van
design en zeker geen Ikealamp verwacht. Ze ontdek ken nog een C-handboek en
een boek over computernet werken. Elektrotechniek
wordt geopperd, maar er zijn
weinig vrouwen die Elektro techniek studeren. Ze heeft
boeken van veel verschil lende deelgebieden, dus het
zou TIW kunnen zijn, maar
dat past niet bij de kamer. Ze
houden het uiteindelijk,
‘against the odds’, toch op
Elektrotechniek.
De laptop die op de foto te
zien is, is er één van de gene raties 2002 en 2003, maar
voor een vijfdejaars is de
boekenplank nog vrij leeg.

Ze schatten haar in als vier dejaars student. Haar
hobby’s zijn pianospelen,
fruit eten en pokeren (daarbij
gebruikt ze de kaarten schudmachine die op de foto
te zien is). Er ontstaat twijfel
of het wel een vrouw is, want
er zijn niet zoveel vrouwen
die pokeren. Ze is ook actief
bij een vereniging, mis schien Quadrivium of een
studievereniging, maar geen
studentenvereniging. In haar
koelkast vinden we niet veel
bier, maar vooral redelijk
gezonde producten en een
fles rosé. Het is iemand die
altijd voldoende voedsel in
huis heeft.
Marieke en Jan zien op één
van de foto’s aan de muur
een vrouw staan. Dat is de
bewoonster van de kamer.
Ook de verzameling knuf feltjes duidt op vrouwelijk
terrein. De laptop op het
bureau wordt ook hier in de
analyse meegenomen; ze is
vijfdejaars. Op het bureau
liggen papieren met lange
zinnen erop. Het ziet er in
ieder geval niet uit als som metjes. Ze concluderen
daaruit dat ze Bedrijfskunde
studeert. Eén van haar
hobby’s is pianospelen. Ze is

ook echt een staptype, er
hangen overal foto’s; in de
klok, aan de muur, op het
prikbord. Maar ze is ook vaak
op deze kamer, want er staan
niet alleen heel veel boeken
in deze kamer, ze zijn ook
nog eens allemaal bekeken,
want er zitten overal papier tjes tussen. Het shirt dat op
bed ligt, waar ‘Lekker stuk’
op staat, ziet eruit alsof het
van een studievereniging is.
Ze is waarschijnlijk wel
actief bij een studievereni ging, maar niet bij een stu dentenvereniging, daarvoor
ziet de kamer er te ‘studie achtig’ uit. Ook Marieke en
Jan ontdekken de kaarten schudmachine en Jan begint
daardoor te twijfelen of het
wel een meisje is. Marieke
werpt hem tegen dat zij zelf
ook zo’n apparaat heeft.
Marieke ziet dan ergens een
schoenendoos liggen en is
ervan overtuigd dat hier een
vrouw woont. Ze zien ook dat
de papieren op het bureau
van IEEE Student Branche
zijn. Er staan toch formules
op. Maar bij Bedrijfskunde
krijgen ze ook wel formules.
Wat er in de koelkast staat,
is lastig te zeggen. Er wordt
op ice-tea gegokt.

De twee kamertjes worden
bewoond door Lennart
Verheijen. Zijn vriendin
woont in hetzelfde studen tenhuis. Ze heeft wel een
aparte kamer, maar ze
slapen gezamenlijk in één
van zijn kamers. Lennart is
zesdejaars Elektrotechniek
en dit jaar bestuursvoor zitter van studententoneel vereniging Doppio. Vorig
jaar was hij bestuurslid
van de IEEE Student Branch
Eindhoven. Hij heeft viool les en gitaarles gehad.
Pianospelen heeft hij
zichzelf geleerd. In het
verleden speelde hij ook in
een bandje. Verder is hij lid
van een schaakvereniging
in Den Bosch, zij het niet
actief. Ook houdt hij ervan
om uitgebreid te koken. In
de koelkast vinden we een
collectie broodbeleg,
yoghurt, melk, radijsjes,
eieren, boter, courgette,
rauwkost en dadels.

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

‘Het College van Bestuur
wil een assessment invoe ren om het Engels van
docenten te verbeteren’,
zo meldde Cursor vorige
week. Zelf ben ik fel tegen stander van de invoering
van een dergelijke test.
Het verbeteren van het
Engels van docenten zal
onvermijdelijk leiden tot
een verslechtering van de
kwaliteit van het onderwijs.
Allereerst zal de amuse mentswaarde van colleges
drastisch afnemen. Nu
leveren colleges nog
mooie citaten op voor
boekjes als ‘I always get
my sin’. Zo wilde laatst
een docent uitleggen dat
dozen in magazijnen vaak
uitpuilen. Zijn ietwat te
letterlijke vertaling was:
“In a warehouse the boxes
are often piling out”.
Zonder iets door te hebben,
ging hij verder met zijn
verhaal.
Stel dat docenten straks
goed Engels gaan spreken
en ooit, voor zover moge lijk, bekwaam worden in
Engels spreken. Dan zal de
docent ‘bulge out’ in plaats
van ‘piling out’ gaan
zeggen. Naast het feit dat
hier niets leuks meer aan
is, is dit ook nog eens
minder goed te begrijpen
voor Nederlandse studen ten. Colleges worden dus
juist moeilijker te volgen!
Daarnaast zullen studen ten langer over hun master
gaan doen. Een deel van
de docenten spreekt nu
dermate langzaam Engels
dat ze op dubbele snel heid ook te volgen zijn.
Dankzij de ‘double speed’optie bij de videocolleges
is het dus mogelijk om in
vijfenveertig minuten tijd
twee colleges te volgen.
Maar wat nou als docenten
straks op normaal tempo
Engels gaan spreken? Dan
moeten alle colleges weer
op normale snelheid wor den afgespeeld, hetgeen
direct zal leiden tot een
toename in studielast!
Samenvattend is er maar
één conclusie mogelijk: de
competenties van docen ten zijn ondergeschikt aan
de kwaliteit van het onder wijs en daarom moet er
geen assessment komen.
Het CvB rest dan ook niets
anders dan dit standpunt
over te nemen om te
voorkomen dat studenten
last gaan ondervinden van
docenten die vloeiend
Engels spreken.
Durand Rekko is student
Technische Bedrijfskunde
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruikeer.
Wie:
Wat:

Erik de Jong/22/vierdejaars Bouwkunde
Turning Torso van Santiago Calatrava in
Malmø
Wanneer: Sinds februari
Waarom: Ik heb deze foto gemaakt tijdens een
excursie van studievereniging CHEOPS naar Kopenhagen in januari. Het gebouw zelf vind ik indrukwekkend en mooi. Het staat in een nieuwbouwwijk
met allemaal laagbouw en dan opeens dit gebouw
van tweehonderd meter hoog. Het draait en is een
baken boven de stad. Je kunt het al vanuit Kopenhagen zien. Ironisch dat het mooiste gebouw tijdens
een architectuurreis naar Denemarken aan de overkant van de baai in Zweden ligt. De ‘Q’ rechtsboven
is het logo van Quadrivium, de Eindhovense studenten muziekvereniging. Ik
was hier voorzitter van en
de secretaris vroeg welke
bestanden vanuit de
wirwar van iconen op
mijn desktop gebruikt
moesten worden voor
een presentatie. Ik heb ze
toen maar in het lichtpaarse binnenste van de
Q gezet voor hem.”

Sinterwaals veilig door sluiproute
De gewone Sinterklaas heeft
maar geluk. Oké, hij heeft
het de afgelopen dagen wel iswaar razend druk gehad
met het rondbrengen van
cadeautjes en het toespre ken van kleine dreumesen.
Maar Sinterwaals, een neef
van Sinterklaas, kan ieder
jaar opnieuw niet rustig over
straat. Op elk moment ligt
het gevaar van ontvoering op
de loer. Dat is namelijk de
traditie bij natuurkundige
studievereniging Van der
Waals.
Elk jaar vervult een ander
prominent lid van deze
vereniging de rol van
Sinterwaals. Wie het is,
wordt steevast geheim gehouden door het bestuur.
Voor de hele vereniging is dit doorgaans reden om te
gaan speculeren. Er is zelfs een heuse aandelen markt voor in het leven geroepen: de Sinterwaals
Exchange Index (SEX). En wie de juiste persoon
ontvoert en bij het bestuur aflevert, krijgt een prijs.

Dinsdag 4 december
was daarom een span nende dag. De aandelenkoersen wezen nog
lang verschillende
serieuze gegadigden
aan. Pas op het laatste
moment kwam naar
voren dat actief lid
René Joosten de rol van
Sinterwaals op zich zou
nemen. Maar toen was
het al te laat voor
potentiële ontvoerders.
Het bestuur slaagde
erin hem zonder
problemen N-laag
binnen te smokkelen.
Daarvoor gebruikte het
een nooduitgang aan
de achterkant van het Spectrumgebouw. “En onder tussen fietsten andere bestuursleden rondjes om Nlaag ter afleiding”, vertelt bestuurslid Rob Mensink
van Van der Waals. Hierdoor kon Sinterwaals onge stoord zijn tabberd aantrekken en in de kantine van
N-laag zo’n dertig dolgelukkige Van der Waalsleden
blij maken met cadeautjes.

Effe zeuren

/Fred Steutel
De technische universiteiten van Europa,waaronder de TU/e, krijgen
‘Europese’ concurrentie: de Europese ‘ministers van economie en
wetenschap’ bereiden de oprichting voor van een European Institute
of Technology (EIT). Je kunt lachen om dat bericht, maar het is natuurlijk treurig.
Eén dezer dagen verschijnt, misschien, het volgende briefje van mij
over dit onderwerp in NRC Handelsblad. Omdat niet iedereen de NRC
leest, en niet alle NRC-lezers mijn briefjes lezen, een sneak preview.
‘Europa krijgt eigen instituut voor technologiestudies’, staat met grote letters
op de voorpagina van Economie (23 november): het EIT. Je gelooft je ogen
niet! Vervolgens heet het dat dit federale (Europese) ‘eigen instituut’ analoog
moet worden aan het ‘befaamde Amerikaanse MIT’.
Om allerlei redenen klinkt het bericht als een grap. Het MIT is helemaal
geen federaal instituut, maar één van de vele lokale Amerikaanse ‘institutes
of technology’. Het MIT is daarvan het bekendst (plaats 10 in de Times top200); iets hoger staat Cal Tech (plaats 7); minder bekend en lager op de lijst:
Georgia Tech (97).
Zouden ze in Brussel niet weten dat Europa al eeuwenlang haar eigen
instituten voor technologiestudies hééft: de École Polytechnique bij Parijs
(28), de ETH in Zürich (42) en de TU Delft (63)?
Een paar getallen. Het EIT krijgt een budget van 306 miljoen euro, ongeveer
dat van de TU/e, en er zullen ‘ongeveer zestig mensen’ gaan werken - aan de
TU/e werken er tweeduizend. Ter vergelijking: het MIT heeft duizend wetenschappers in dienst en een jaarbudget van ruim twee miljard
dollar.
Het ziet ernaar uit dat het EIT niet
een ‘institute of technology’ zal
worden, maar een Europees innovatieplatform, bedacht (en bemand?)
door ‘ministers van economie en
wetenschap’. Europe’s own waste of
money!
Volgens mij is er in Europa maar
één ‘minister van ‘economie en
wetenschap’: Maria van der
Hoeven. Zij zit/zat in beide hoedanigheden in het onvolprezen
Innovatieplatform, als linkerhand
van de hooggeleerde Balkenende,
innovator op het terrein van het
Christelijk Sociaal Denken. Er
gaan zestig goedbetaalde
(Balkenende-norm?) mensen
werken op het EIT. ‘Ons Maria’
wil daar vast wel professor
worden.

