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Ruim baan
voor maatwerk
en selectie
Het hoger onderwijs moet
beter inspelen op niveauverschillen tussen studenten.
Programma’s en opleidingen
die wat extra’s te bieden
hebben, mogen selectiever en
duurder zijn. Dat adviseert de
commissie ‘Ruim baan voor
talent’.
Selectie aan de poort van het
hoger onderwijs is al jaren een
heet hangijzer in de politiek. Om
de patstelling hierover in de
Tweede Kamer te doorbreken,
werd in 2004 besloten tot experimenten met selectie en collegegelddifferentiatie.
Daaraan
mochten alleen opleidingen
meedoen die inhoudelijk of
didactisch uitstegen boven de
middelmaat. Een commissie
onder voorzitterschap van oudminister van Justitie Benk
Korthals (VVD) moest deze experimenten evalueren.
Naast proeven met selectie aan de
poort en hoger collegegeld
kregen
twee
hogescholen
-Windesheim en Fontys- groen
licht voor een project waarin
afgehaakte scholieren zonder
diploma aan een hbo-opleiding
konden beginnen. Bovendien
voegde de Tweede Kamer op aandringen van het CDA experimenten toe met honours-programma’s voor studenten die in
het eerste jaar werden uitverkozen. Daarmee konden de
effecten van selectie voor en na
de poort worden vergeleken.

Te zuinig
Drie jaar later concludeert de
commissie-Korthals dat het
bovenal belangrijk is dat het
hoger onderwijs meer maatwerk
biedt en dat het kabinet daarvoor
ook de financiële middelen moet
geven. De tien miljoen euro die
het kabinet nu op de begroting

Sportkaartvrij sporten

heeft staan voor ‘excellentie en
differentiatie’ zijn te zuinig.
Daarvoor zou minstens het vijfvoudige nodig zijn. Maatwerkopleidingen mogen van de commissie bovendien een hoger
collegegeld in rekening brengen.

Motivatie
Dat studenten voor deze maatwerkprogramma’s vooraf worden geselecteerd, vindt de commissie niet meer dan logisch. Bij
numerus fixus-opleidingen en
university colleges die meteen in
het eerste jaar beginnen, gebeurt
dit ook aan de poort, dus waarom
zou dit elders niet mogen
gebeuren? Daarbij wordt behalve
naar cijferlijsten ook naar de persoonlijke kenmerken en motivatie van kandidaten gekeken.
Dat dit oneerlijk zou zijn voor wie
wordt geweigerd, schuift de commissie terzijde: bij een numerus
fixus wordt immers ook ‘nee’
verkocht aan potentiële studenten.
Maar voor massaopleidingen is
het volgens de commissie beter
om pas tijdens of na het eerste
jaar een selectie te maken.
Topstudenten kunnen dan een
zwaarder honours-programma
volgen waarin ze samen met hun
docenten het onderste uit de kan
halen. De overige studenten
zouden in kleinere groepen
sterker betrokken moeten raken
bij hun studie.
De commissie gaat niet in op de
vraag of het ene selectiemiddel
beter is dan het andere. Korthals
en de zijnen vinden alle instrumenten nuttig waarmee studenten en opleidingen goed
worden ‘gematcht’. Daarmee
moet volgens hen al een begin
worden gemaakt in het laatste
jaar van het voortgezet onderwijs. (HOP)/
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Kerstcursor
Volgende week, op donderdag 20 december, verschijnt de laatste
Cursor van dit jaar. Kopij voor dit kerstnummer kan worden aangeleverd tot maandag 17 december. Tot en met morgen, vrijdag
14 december, kunnen ook nog kerstwensen worden opgegeven via de
button bovenaan de Cursor-homepage (www.tue.nl/cursor). Het eerste
nummer van 2008, Cursor 16, verschijnt op donderdag 10 januari.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie voor studenten en medewerkers van de TU/e
vindt plaats op maandag 7 januari 2008. Ing. Amandus Lundqvist,
voorzitter van het College van Bestuur, houdt dan een korte nieuwjaarstoespraak. Aanvang 16.00 uur in de Senaatszaal in het
Auditorium.

Over het precieze effect van de
sportkaartvrije week op de
verkoop van sportkaarten weet
Clemens Rammeloo, secretaris van
de Eindhovense Studenten Sport
Federatie (ESSF), niet direct harde
cijfers te geven. “Dat zullen we na
deze week wel weer bespreken en
evalueren met de diverse sport verenigingen.”

Deze week vindt de eerste van de
twee sportkaartvrije weken plaats,
die de ESSF elk collegejaar houdt.
De weken zijn bedoeld om de
studenten van de TU/e en Fontys
vrijblijvend te laten proeven van
het sportaanbod en ze zodoende
ertoe te bewegen een sportkaart
aan te schaffen. Met de verkoop
van die kaarten gaat het overigens

uitstekend dit jaar. Enige weken
terug meldde Cursor al dat er ruim
vijf procent meer kaarten verkocht
waren dan het jaar daarvoor. De
tweede sportkaartvrije week is
gepland van 21 tot en met 25 april
2008.

Foto: Bart van Overbeeke

Thêtanen pleiten voor
Olympische Spelen in Eindhoven
Eindhoven zou een geschikte
locatie kunnen zijn voor de
Olympische Spelen van 2028.
Dat vinden enkele leden van
roeivereniging Thêta, die een
website hebben opgezet waarop sympathisanten hun steun
kunnen betuigen. NOC*NSF, de
organisatie die zich bezighoudt
met de Nederlandse deelname
aan de Olympische Spelen,
maakte onlangs bekend dat
men serieus aan de slag gaat
om in 2028 de Spelen naar
Nederland te halen.
Sinds begin deze week zijn op de
TU/e-campus posters te vinden
met daarop een logo bestaande
uit een combinatie van een olympische vlam en een gloeilamp.
Het onderschrift luidt ‘Eindhoven 2028’, gevolgd door
www.eindhoven2028.nl.
Volgens Joris van der Els, voor-

zitter van roeivereniging Thêta,
is het een initiatief van enkele
leden van zijn vereniging. Die
leden, die zich nu nog niet
bekend willen maken, vragen
hiermee nu al aandacht voor de
mogelijkheid dat ook de stad
Eindhoven in 2028 een belangrijke rol kan spelen als het lukt
om dit gigantische sportevenement naar Nederland te halen.
“Het ligt voor de hand dat je bij
zo’n groot evenement direct
denkt aan Amsterdam en
Rotterdam, maar volgens deze
Thêtanen is ook Eindhoven een
zeer geschikte locatie om de
Spelen te houden. Al dan niet in
samenwerking met de twee eerdergenoemde steden”, zegt Van
der Els. “Dat het initiatief uit
onze vereniging komt, is ook niet
vreemd. Thêtanen zijn in het
verleden zeer succesvol geweest
bij dit evenement.”
Op de Engelstalige website
wordt Eindhoven in het kort
omschreven als
een jonge, dynamische stad met

uitstekende sociale en culturele
voorzieningen en voldoende faciliteiten, zoals hotels en vergaderlocaties.

Out-of-the-box
Thêta-voorzitter Van der Els vindt
het een mooi staaltje out-of-thebox denken van de betrokken
leden en zegt dat inmiddels ook
met de Eindhovense Studenten
Sport Federatie (ESSF) en met
Wim Koch, directeur van het
Studentensportcentrum, contact
is opgenomen. Van der Els: “Ook
zijn we bezig om een gesprek te
regelen met wethouder Marriët
Mittendorf, die binnen Eindhoven verantwoordelijk is voor
sportzaken. De gemeente heeft al
laten weten positief te staan ten
opzichte van dit initiatief. We
willen er nu eerst voor zorgen dat
dit plan gaat leven binnen
Eindhoven, dan gaan we op zoek
naar partners die ons erbij
kunnen helpen. Daarna willen
we
contact
leggen
met
NOC*NSF.”
Woensdagmiddag 12 december
hadden ruim honderd mensen
de petitie ondertekend./

.
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Marcoen Cabbolet
”Je moet je als een pitbull vastbijten en niet meer loslaten”
Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke
Hij zou zomaar eens de
Einstein van deze eeuw kunnen
worden. Als hij gelijk krijgt.
Maar voorlopig bokst promovendus Marcoen Cabbolet
(Wiskunde & Informatica) nog
op tegen de gevestigde wetenschappelijke orde met een
theorie die ingaat tegen zowel
de wet van de kwantummechanica als de algemene
relativiteitstheorie. Half
januari verdedigt hij zijn
proefschrift.
Bijna vanuit het niets, op een
doodnormale dag en zonder dat
hij er bewust naar op zoek was,
kreeg ir. Marcoen Cabboret een
ingeving. Een echte ‘ahaerlebnis’, zoals hij het zelf
beschrijft. “Zoiets als bij
Newton, die later zei dat er een
appel op zijn hoofd was gevallen.” Diezelfde Newton zou zich
omdraaien in zijn graf als
Cabbolet’s idee voet aan de

grond zou krijgen in de natuurwetenschappelijke wereld. Hij
formuleerde een verzameling
elementaire principes, volgens
welke antimateriedeeltjes met
een positieve rustmassa (deeltjes
die kunnen stilstaan ten opzichte van een waarnemer) onder
invloed van de zwaartekracht
van de aarde af kunnen bewegen.
“Volgens de geaccepteerde wet
van de zwaartekracht is dit uitgesloten. Maar niet alle aspecten
van die wet zijn geverifieerd.”
Cabbolet, in 1991 afgestudeerd
aan de TU/e als fysisch-organisch chemicus, legde zijn idee
in 1997 voor aan verschillende
wetenschappers die op dit
gebied gespecialiseerd zijn. Zo
ook aan de Oekraïense natuurkundige Sergey Sannikov aan
het Kharkov Instituut voor
Fysica en Technologie in de
Oekraïne. Met hem zou hij uiteindelijk het leeuwendeel van
zijn onderzoek uitvoeren. Het
vinden van de juiste wiskunde
om zijn natuurkundige theorie

mee te formuleren, was aanvankelijk hun grootste probleem.
“Op een dag hadden we een discussie in een drukke tram in
Kharkov over de formele verschillen tussen een verzameling
en een matrix”, vertelt Cabbolet.
“Sannikov begon daarbij ineens
vergelijkingen te schrijven op
het beslagen raam van de tram.
Ik schreef mijn weerwoord daaronder, wat weer werd gevolgd
door repliek van Sannikov, enzovoorts. Zodoende werd de basis
van mijn theorie van verzamelingenmatrices uitgeschreven op
de beslagen ramen van een
drukke tram voor de ogen van
een hoogst verbaasd publiek.”
De gebeurtenis tekent de intensieve en bijzondere relatie
tussen Cabbolet en Sannikov
tijdens de vele jaren dat ze
samenwerkten. Zijn proefschrift
draagt de promovendus op aan
de inmiddels overleden Oekraïner. “Zonder die samenwerking
was ik überhaupt niet tot dit
resultaat gekomen. Ik heb van
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hem geleerd dat je alleen vooruitgang kunt boeken in grensverleggende wetenschap als je
een echte wetenschapper bént.
Dat betekent dat je het er niet in
de avonduurtjes bij kunt doen; je
moet er volledig in opgaan.”
Cabbolet weet dat zijn theorie op
zijn zachtst gezegd controversieel is. “Het is absoluut uitgesloten dat mijn theorie onmiddellijk geaccepteerd wordt. Die
noodzaakt namelijk het verwerpen van de kwantummechanica.
De gangbare onderzoeksprogramma’s die zijn gebaseerd op
kwantummechanica zetten ze
niet zomaar stop. Daar is een
overtuigend experimenteel bewijs
van mijn theorie voor nodig.”
Onderzoek dat zo grondig zaagt
aan de poten van de wetenschappelijke status-quo, is volgens
Cabbolet bijna onmogelijk in het
westen. “Hier overheerst de
gedachte van shut up and calculate. Bij de meeste grote onderzoeksprogramma’s wordt
gezocht naar toepassingen van

de kwantummechanica, maar
het fundament wordt niet meer
ter discussie gesteld. In de
Oekraïne is nog wél ruimte voor
echt fundamenteel onderzoek.”
Het kostte Cabbolet vier jaar en
een ‘bureaucratische veldslag’
om subsidie voor het onderzoek
los te peuteren. Nu al is duidelijk
dat ook vervolgonderzoek niet
makkelijk te verkopen zal zijn
aan subsidieverstrekkers. “Ik
weet hoe de verhoudingen zijn:
als je tegen de draad ingaat, krijg
je het zwaar. Je moet je als een
pitbull vastbijten in een been en
niet meer loslaten.”
Toch is de promovendus vastbesloten zijn theorie de komende
tien tot twintig jaar te verankeren in een model van de werkelijkheid dat experimenteel
toetsbaar is. Nu opgeven zou
niet stroken met zijn karakter.
“Vreuger waas ich eine
nondeju”, zegt hij glimlachend.
“Dat is Limburgs voor iemand
met recalcitrant gedrag. Dus ik
ben wel wat gewend.”/

.

De week van/Willem
Willem Burger is student
Elektrotechniek en medeorganisator van
Thor’s lustrumactiviteiten.
Maandag. Vandaag een tamelijk rustige
dag qua lustrumactiviteiten. Overdag heb
ik college en ’s avonds regel ik het één en
ander om de cantus van morgen in goede
banen te leiden. Ook nog gewerkt.
Dinsdag. Vandaag zijn de laatste dingen
voor de cantus vastgelegd, de liederenbundels zijn uitgeprint en de zaal is klaargemaakt. Om acht uur is het zover en kan
de cantus beginnen. De sfeer zit er gelijk
in en de komst van de Cursor-fotograaf
rond een uurtje of negen maakt het feest
natuurlijk helemaal af. Om twaalf uur
staat iedereen flink beschonken weer
buiten en neem ik samen met mijn
bestuursgenoten thuis nog een afzakkertje.

Woensdag. De dag begint met een paar
uur intensief uitbrakken. Om een uurtje of
twaalf weet ik me toch zo langzamerhand
naar de TU/e te slepen om wat van de dag
te maken. Ik bel wat rond om de technische excursies van de volgende weken te
regelen en zorg er per mail voor dat de
deelnemers van de ski-excursie naar
Bottrop van komende week weten waar ze
aan toe zijn.
Donderdag. Vandaag staat in het teken van
Sinterklaas. Na de colleges snel mijn
sintpak aantrekken en naar het Walhalla.
Ik deel samen met Zwarte Piet aan alle
aanwezigen pepernoten uit en als die op
zijn, komt de Bokma op tafel. Ik sluit de
avond af in De Stunt bij ‘Battle of the
Bars’, waar mijn kostuum veel bekijks
trekt.
Vrijdag. Na eerst hevig met mijn alweer

tweede kater van de
week geworsteld
te hebben, tref
ik de laatste
voorbereidingen voor
zowel de
Bottropexcursie als de
excursie naar de
Delerium Tremens
brouwerij.
Om een uurtje of vijf vertrek ik richting
werk, waar ik gedurende werktijd terugkijk op een wellicht weinig spectaculaire,
maar wel leuke en nuttige week, waarin ik
naast mijn deelname aan de activiteiten
ook de laatste hand heb gelegd aan de
zaken die in de laatste twee weken van de
lustrumviering plaatsvinden.
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Mogelijk ook negatief
studieadvies voor ouderejaars
Opleidingen mogen in de
toekomst wellicht ook trage
ouderejaars studenten wegsturen. Momenteel kan een
student alleen een negatief
bindend studieadvies krijgen
als hij niet op tijd zijn eerstejaars vakken haalt.
Dit idee uit de strategische
agenda van minister Plasterk
ontlokte studentenverbond ISO
een
grimmig
persbericht:
‘Minister
blokkeert
studiesucces’. Maar het ligt iets
genuanceerder, want de minister
schrapt
tegelijkertijd
het
verhoogde collegegeld voor
langzame studenten.
In de plannen van Mark Rutte,
partijleider van de VVD en voorheen staatssecretaris van hoger
onderwijs, stond dat studenten
na twee jaar uitloop een kostendekkend collegegeld moesten
gaan betalen. PvdA-bewindsman
Plasterk zet daar een streep
doorheen om de uitval van trage
studenten te verlagen en dus het
studiesucces te vergroten.
Om te voorkomen dat onge-

schikte studenten dankzij de
lagere collegegeldtarieven eindeloos blijven treuzelen, krijgen de
opleidingen misschien de mogelijkheid om hen in latere jaren
een ‘bsa’ te geven. Maar ze
mogen hun ouderejaars pas wegsturen als ‘aantoonbare inzet’
ontbreekt, zegt de minister.
“Het is de logische consequentie
van het systeem, maar het blijft
vooral een theoretische kwestie”,
zegt Norbert Verbraak, bestuursvoorzitter van Fontys Hogescholen. “Met het wegsturen van
ouderejaars houden we ons
minder bezig. We willen vooral
zorgen dat minder studenten na
het eerste studiejaar uitvallen.”
Enkele studieadviseurs lijken
desgevraagd geen voorstander
van de nieuwe maatregel. “Als
een student zijn eerste studiejaar
haalt, is hij in principe geschikt
voor de opleiding”, vindt bijvoorbeeld
Jannie
Verdonk,
studentendecaan van de economische opleidingen aan de
Hogeschool Rotterdam. “Vertraging in latere jaren heeft
meestal niets met het talent van

Verhuizing GTD in januari

de student te maken, maar met
persoonlijke problemen, slechte
begeleiding of financiële nood.
En dan moet je hem niet wegsturen, maar helpen.”

Versoepeld
Aan de Hogeschool Utrecht
wordt het ‘bsa’ zelfs versoepeld.
Voorheen moesten studenten in
hun eerste studiejaar voldoende
punten halen en de overgebleven
eerstejaarsvakken in hun tweede
jaar afronden. Vanaf volgend studiejaar is het voldoende om je bsa
in het eerste jaar te halen. Nadien
worden studenten niet meer gedwongen te vertrekken, ook al
halen ze hun eerstejaars vakken
niet op tijd. Studentendecaan
Petra van Benschop: “Het eerste
jaar is bedoeld om te selecteren
en te verwijzen, daarna moet de
student in principe geschikt zijn
bevonden. Dan heb je geen stok
achter de deur meer nodig.”
(HOP)/

.

Geen zuur, maar vuur

De Gemeenschappelijke
Technische Dienst (GTD)
verhuist in januari naar het
TNO-gebouw, tegenover
W-hoog. De echte verhuizing
begint op woensdag 16 januari,
maar de eerste apparatuur
wordt al een week eerder, op
9 januari, losgekoppeld.
Klanten van de GTD kunnen
vanaf die datum tot begin
februari hinder ondervinden
van de verhuizing.
Momenteel zijn aannemers
bezig de ruimtes aan te passen
die de TU/e gaat huren van TNO.
Het bouwkundige werk is al bijna
klaar, de installaties zullen medio
januari klaar zijn. TNO en de
TU/e delen de kosten van de verbouwing.
De verhuizing betekent dat 45
TU/e-werknemers een andere
werkplek krijgen. Die gaan ze
delen met vijf TNO’ers. Ook de
apparatuur wordt gedeeld met
TNO. De twee organisaties
zetten hun beste apparatuur bij
elkaar, laat GTD-hoofd ir. Wim
Peters weten. Daardoor gaat zo’n
twintig procent van de oude
GTD-machines niet mee. Deze
heeft de GTD aangeboden aan de
faculteiten. Wat overblijft, wordt
verkocht aan opkopers. De

samenwerking houdt hiermee
niet op. TNO en de GTD verwachten in de toekomst samen te
werken aan projecten en samen
te investeren in apparatuur.
Alle afdelingen van de GTD
zullen minimaal een aantal
dagen uit de lucht zijn door de
verhuizing. De glasblazerij bijvoorbeeld zal een aantal weken
dicht zijn - in die periode kan de
GTD dus geen glasinstrumenten
maken. Vanaf begin februari
hoopt de dienst weer vrijwel
volledig operationeel te zijn.
Eind januari zal de nieuwe locatie
officieel
geopend
worden.
Halverwege februari staat een
open dag op de agenda.
Geïnteresseerde TU/e’ers en
klanten kunnen dan een rondleiding krijgen.
Ook Cursor -na de verhuizing
van de GTD de laatste bewoner
van de W-hal- zal naar verwachting in januari of februari
verhuizen. Er wordt nog gezocht
naar een nieuwe locatie voor de
redactie./

.

Op de GTD-website:
http://w3.tue.nl/nl/diensten/gtd/
nieuws/verhuizing/ staat een uitleg
waar de nieuwe locatie precies te
vinden is.

‘Meer geld nodig voor apparatuur’
Er is meer geld nodig voor grote onderzoeksfaciliteiten, anders zullen
wetenschappers naar het buitenland vertrekken. Dat stelt NWOdirecteur Peter Nijkamp. “Straks hebben we wel beurzen voor goede
mensen, maar geen goede spullen voor hen”, zegt hij in een interview
met de Volkskrant. “Dan zijn ze in een mum van tijd uit Nederland
verdwenen. Je wilt die onderzoekers toch niet opvoeden om ze dan
naar het buitenland te zien vertrekken?” In landen als Duitsland,
Frankrijk en Engeland steken ze honderden miljoenen in grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Op de Nederlandse begroting staat
22,8 miljoen voor 2008 en 10,2 miljoen voor 2009. (HOP)

Ach en Wee
Sigarenrook in het Gaslab op don derdagavond 6 december. Daar
was namelijk voetbalcriticus,
muziekliefhebber en professio nele zuurpruim Johan Derksen te
gast. Hij werd geïnterviewd door
SG-medewerker David Ernst en
oud-student Jaap Bosch.
Met de -door sommigen wellicht
verwachte- zuurgraad van het
interview viel het reuze mee.

Derksen bleek ook in het Gaslab
een makkelijke prater, die zelfs
regelmatig een lach ontlokte aan
de kleine honderd toehoorders.
Centraal stonden twee onder werpen: voetbal en muziek.
Derksen ageerde in het gesprek
onder meer vurig tegen de soms
schandelijke spreekkoren die in
de stadions te beluisteren zijn.
Ook uitte hij zijn verbazing over de

belachelijke bedragen die topvoetballers tegenwoordig verdienen.
Maar Derksens echte passie bleek
die voor muziek - Amerikaanse
muziek welteverstaan. De voor malige manager van Cuby and the
Blizzards vertelde dat hij ieder
jaar afreist naar de Verenigde
Staten om dichter bij de oorsprong
van de blues te zijn.
Foto: Bart van Overbeeke

Adviseur vervangt ziek CvB-lid Verhaegen
Dr. Frank van Eijkern gaat voor
de periode van een half jaar aan
de slag als adviseur van het
College van Bestuur van de
TU/e. Hij vervangt het zieke
derde collegelid prof.dr. Paul
Verhaegen.
Onder de verantwoordelijkheid
van collegevoorzitter ing.
Amandus Lundqvist zal Van
Eijkern worden belast met de
uitvoering van een aantal nog
te bepalen bestuurlijke projecten.

Van Eijkern (1946) heeft brede
ervaring als manager in de onderwijssector. Zo vervulde hij
directiefuncties bij de Rijksuniversiteit
Groningen,
de
VSNU en de Cito-Groep. Bij de
VSNU, de overkoepelende vereniging van Nederlandse universiteiten, was hij verantwoordelijk
voor het opbouwen van de organisatie. Bij het Cito was hij als
algemeen directeur verantwoordelijk voor de overgang van een
publiek naar een privaat instituut

en voor de modernisering van
structuur, cultuur en bedrijfsprocessen. Hij voerde een succesvolle reorganisatie en heroriëntatie door om de slag naar de
markt te kunnen maken.
Sinds 2003 werkt Van Eijkern als
interim-manager. Hij was onder
meer een tijd interim-directeur bij
onderzoeksfinancier NWO. Van
Eijkern is fysicus en promoveerde in 1976 in de experimentele natuurkunde aan de
Universiteit Utrecht./

.
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Kennispoort
verschiet van kleur
Op het dak van Vertigo, het onderkomen van de faculteit
Bouwkunde, schittert al bijna twee jaar Lumo, het computer gestuurde letterlogo van de TU/e dat voortdurend van kleur
kan veranderen. Tegenover Vertigo gaat het gebouw
Kennispoort vanaf deze week lumineus tegenwerk bieden aan
Lumo in de vorm van een lichtplan van lichtontwerper en
architect Tom Veeger. De lichtinstallatie werd dinsdag
11 december, onder begeleiding van vioolspel en in aanwezig heid van burgemeester Gerrit Braks, officieel in gebruik genomen.
Veeger, die ook één dag per week docent is bij Bouwkunde,
zegt een jaar geleden begonnen te zijn met het project. “Ik
vind Kennispoort een mooi gebouw en heb het bekeken zoals
architect Koen van Velsen het bedoeld heeft. Van Velsen ziet
het als een groot rond stuk marmer waar hij overal uitsneden
uit gehaald heeft. Op die punten heb ik de led-verlichting aan gebracht.” Voor de lichtinstallatie was twee euroton beschik baar, maar Veeger vertelt dat onder meer Philips en het instal latiebureau Burgers Ergon in natura het project stevig
gesponsord hebben.
Voor het lichtplan is een computerprogramma geschreven dat
een looptijd heeft van tien minuten; de lichtinstallatie
beschikt over een schemerschakelaar om het in werking te
stellen. Om elf uur ’s avonds gaat de installatie over op een
zuiniger niveau, om dan om één uur ’s nachts helemaal te
stoppen. In Eindhoven is Veeger ook verantwoordelijk voor de
verlichting van de Demerpassage en van de AH XL aan de
Limburglaan.
Foto: Bart van Overbeeke

VOX - Radboud Universiteit Nijmegen

Werkstraffen geëist
vanwege gijzeling
Het openbaar ministerie heeft werkstraffen van honderd tachtig uur (waarvan zestig voorwaardelijk) of negentig
dagen hechtenis geëist tegen twee leden van de
Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus. Het
tweetal hield in november vorig jaar zeven uur lang de
toenmalige secretaris van studentenvereniging Ovum
Novum vast in de kelder van de sociëteit. Ze zou
meermaals tegengehouden zijn door het tweetal. Saillant
detail: ze had tot vlak voor het incident een seksuele
relatie met één van de twee heren. Die voor de rechter in
hun verdediging aanvoerden dat ze al die tijd vrij was om
te gaan. Hun advocaat liet weten dat een veroordeling de
doodsteek zou zijn voor de carrière van de twee.
De rechter doet op 17 december uitspraak.

Ad Valvas - Vrije Universiteit Amsterdam

Nijpend stoelentekort bij Economie

Plasterk: ‘Voorkom nepdiploma’s’
Minister Ronald Plasterk
van hoger onderwijs gaat
met universiteiten en
hogescholen praten over
het opnemen van echtheidskenmerken in
diploma’s. Deze kenmerken zouden het moeilijker moeten maken om
de getuigschriften te
vervalsen.

Dat antwoordt Plasterk op
kamervragen
van
de
Socialistische Partij. Het is
cruciaal om echte van
onechte
diploma’s
te
kunnen onderscheiden,
vindt hij, en instellingen
moeten daarvoor zorg dragen. De minister bepleit
een landelijk register van
diploma’s. Daarvan wordt

de haalbaarheid al onderzocht.
Maar gloeiende haast heeft
het volgens Plasterk niet.
Er is de afgelopen jaren
niemand veroordeeld voor
het gebruik van een vals
diploma. Vorig jaar bleek
uit een steekproef dat
slechts 0,02 procent van de
diploma’s door een dubi-

euze buitenlandse verstrekker was uitgeschreven.
In 2005 heeft de IB-Groep
een ‘coördinatiepunt informatieverstrekking diplomamills’ geopend. Dat waarschuwt voor bedrijfjes die
tegen betaling waardeloze
spookdiploma’s uitschrijven. (HOP)/

.

In de strategische agenda van onderwijsminister Plasterk staat dat ook trage ouderejaars
studenten mogelijk een bindend studieadvies kunnen krijgen als het hen echt ontbreekt aan
‘aantoonbare inzet’. Vox Populi stelt: dat zou tijd worden, want aan het voortbestaan van de
eeuwige student moet nu eindelijk eens een eind gemaakt worden.

Aan de faculteit Economie van de Vrije Universiteit
Amsterdam is een groot tekort aan stoelen. Studenten,
docenten en ondersteunend personeel vechten om de zit meubels. De oorzaak: de huisvesting van de VU is te klein.
De campus is ooit aangelegd voor twaalfduizend studen ten, maar het zijn er inmiddels dik negentienduizend. En
vanwege normen moge er op bepaalde plaatsen niet meer
stoelen staan - met een ‘stoelenoorlog’ tot gevolg, vertelt
een medewerker van de VU. Ze kocht zelfs tie-wraps om de
stoelen van haar afdeling vast te zetten. “Iedere keer als
ik hier kom, blijken er weer stoelen uit de gang naar de
werkruimten te zijn versleept. Studenten, en ook docen ten, halen ze zelfs uit de kantoren.”

Resource - Wageningen Universiteit

Ongeïnteresseerde tiener
bedreiging voor natuur
Nederlandse jongeren vinden de Nederlandse natuur maar
saai. Ze vinden stadsparken leuker dan bijvoorbeeld ver ruigde veenweidegebieden. Want in een park kunnen ze
tenminste sporten of barbecueën. Dat concludeert het aan
de WU verbonden onderzoeksinstituut Alterra na onder zoek. Allochtone jongeren vinden de Nederlandse natuur
nog minder boeiend. Reden tot zorg, vindt Alterra, want
over twintig jaar bestaat een kwart van de Nederlandse
bevolking uit mensen met een allochtone afkomst. De
onderzoekers denken dat het tij te keren is door meer
‘beleving’ te bieden in de natuur. Middels speelbossen
bijvoorbeeld, waar je in de bomen mag klimmen en boom hutten mag bouwen.

Mare - Universiteit Leiden

Dr.ir. Lex Lemmens

Bellefleur Kramer

Opleidingsdirecteur bij Technologie Management
Met die stelling ben ik het wel eens, mits heel goed wordt om schreven wat ‘aantoonbare inzet’ dan precies inhoudt. Je kunt
wel goed onderscheid maken tussen de mensen die zich nog
wel voor hun studie inzetten en de echt hopeloze gevallen. Er
moet wel een goed wettelijk kader voor komen, anders krijg je
natuurlijk een eindeloze reeks beroepsprocedures. Je zou bij voorbeeld kunnen kijken naar een bepaald aantal studie punten dat iemand in een half jaar gehaald moet hebben.

Vierdejaars Bouwkunde
Persoonlijk ben ik wel voor zo’n maatregel. Een studie moet je
binnen acht jaar kunnen afronden en dan blijft er ook nog vol doende ruimte over voor het uitvoeren van dingen naast je
studie. Zo ligt mijn eigen studie op dit moment een jaar stil,
omdat ik een bestuursfunctie vervul bij studievereniging
CHEOPS. Ik vraag me overigens sterk af of het invoeren van
deze maatregel nog wel nodig is. De studieduur en de
mogelijke uitloop daarvan zijn al redelijk aan banden gelegd,
onder meer door het feit dat je maar voor een beperkte tijd
studiefinanciering ontvangt.

Dr. Roel Bloo
Studieadviseur bij Wiskunde en Informatica
Ik vind dat studenten in principe zelf moeten kunnen bepalen
in welk tempo ze studeren. Studenten verbieden te studeren,
druist in tegen de ideeën die ik heb over academische vrijheid.
Wel moet je aan het begin van de studie monitoren of studen ten de juiste studie op het juiste niveau hebben gekozen, en
ze stimuleren om vaart achter hun studie te zetten, bijvoor beeld door een kostendekkend en daardoor hoger collegegeld
na een bepaald aantal jaren studeren. Ik begrijp niet goed
waarom voor erg trage studenten nu precies deze regeling
ingevoerd zou moeten worden, omdat het maar om een rela tief kleine groep gaat. Voor die mensen is het soms wel het
beste wanneer ze besluiten hun studie te beëindigen, maar
die beslissing moeten ze eigenlijk zelf nemen.

Nederlands wetboek in het Chinees
Drie Leidse hoogleraren hebben het Nederlandse burger lijk wetboek vertaald in het Chinees. In het Mandarijn, om
precies te zijn. De reden voor dit project: Chinese juristen
zijn een burgerlijk wetboek aan het opstellen en willen
inspiratie opdoen. Het Nederlandse wetboek is daarvoor
zeer geschikt, omdat het een modern burgerlijk wetboek
is, vertelt één van de drie hoogleraren in Mare. Het boek is
in 1992 nog ingrijpend veranderd.

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Hoogleraar vluchtte voor werkdruk
Ruud Helmonds
Derdejaars Werktuigbouwkunde
Dat vind ik een lastige vraag. Het moet zeker niet gelden voor
studenten die naast hun studie nog heel actief zijn. Eigenlijk
zou je moeten kijken wat deze trage studenten de universiteit
jaarlijks precies kosten en als dat niet meer is dan het college geld, lijkt het me niet zo’n probleem. Als dat zou leiden tot
een hoog kostendekkend collegegeld, vind ik een bindend
studieadvies beter. Want met een hoog collegegeld straf je
ook de mensen die hun studie nog wel willen afmaken, maar
d i e d a t om b e p a a l d e r e d e n e n n i e t b i n n e n e e n b e p a a l d e
termijn lukt. Degenen die echt lui zijn en er werkelijk niets
meer aan doen, kun je zo wel dwingen op te stappen.

In de UK vertelt voormalig RuG-prof Strategisch Manage ment Dany Jacobs waarom hij na negen jaar vertrok uit
Groningen: hij vond de werkdruk te hoog en zijn collega’s
stonden te ver van de praktijk. “In de afgelopen jaren heb
ik gemiddeld zeshonderd uur per jaar teveel gewerkt
volgens de norm van de universiteit. Het is niet zo dat ik
rust zoek, maar ik zoek wel een beetje een normaal leven.
Ik ben onderzoeker, maar kon weinig onderzoek doen.”
Ook in de UK: Groningse onderzoekers hebben vastgesteld
dat het mammoetkalfje Ljoeba (‘schatje’), dat in mei dit
jaar puntgaaf uit de Siberische permafrost tevoorschijn
kwam, 36.900 jaar oud is. Ze bepaalden de leeftijd op
basis van een minuscuul stukje huid dat naar Groningen
gestuurd werd.
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Finse bestudeert 3TU
Waarom hebben de drie
Nederlandse technische universiteiten Eindhoven, Delft en
Twente (3TU) besloten om te
gaan samenwerken? En hoe
verloopt die samenwerking?
Dit zijn slechts enkele vragen
die de Finse onderzoekster
Pirre Hyötynen M.Sc. tracht te
beantwoorden tijdens haar
bezoek aan deze drie universiteiten van 3 tot en met 14
december.
De
organisatie
waarvoor
Hyötynen werkt (de Finse
Vereniging van Gediplomeerde
Ingenieurs TEK) kreeg deze
onderzoeksvraag
voorgelegd
door het Finse ministerie van
onderwijs. Daar wil men graag
weten wat er in andere landen is
gedaan op het gebied van hoger
technisch onderwijs. De studie
maakt deel uit van een groter
project, waarbij een nationale
samenwerkingsgroep bezig is
om een nationale strategie te
bedenken voor het ontwikkelen
van technisch onderwijs in Finland.
Pirre Hyötynen: “We kijken met
name naar de diverse manieren
van strategische samenwerking
en fusies die andere universiteiten zijn aangegaan, omdat dit
waarschijnlijk ook voor onze universiteiten in het verschiet ligt.

Behalve dat ik literatuuronderzoek doe over de soorten
strategische samenwerking die
in andere landen hebben plaatsgevonden, ga ik enkele specifieke
voorbeelden uitgebreider bestuderen. Eén daarvan is de 3TUsamenwerking in Nederland.”
Vanwaar deze bijzondere belangstelling voor de drie Nederlandse
TU’s? “Omdat er drie topuniversiteiten bij zijn betrokken die
technisch onderwijs geven en die
nu hun krachten hebben gebundeld. We zijn benieuwd wat de
drijvende krachten zijn achter
een dergelijke beslissing en ook
hoe de universiteiten met dit
proces omgaan.”
Tijdens haar verblijf aan de TU/e
van 12 tot 14 december interviewt
Hyötynen verschillende universiteitsvertegenwoordigers
en
topmanagers. Daarnaast hoopt
ze de standpunten te horen van
andere belanghebbende partijen,
zoals de universitaire staf,
studenten en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en
werkgevers. Hyötynen: “Het
interesseert me om hun opvattingen te horen over studies,
carrièrevooruitzichten, verwachtingen en dergelijke. En ook wat
ze weten van de 3TU-samenwerking en van de toekomstige
mogelijkheden voor studenten
die daaruit voortvloeien.”/

.

Emotie s in g e bou w en

TU/e-fietsen klaar om de weg op te gaan
Op woensdag 19 december
stromen deze nieuwe TU/eblikvangers het Eindhovense
verkeer in. De eerste lichting
TU/e-studentenfietsen wordt
dan, in het Designhuis aan het
Stadhuisplein, officieel overhandigd aan de eerstejaars
studenten die zich voor de
fiets aangemeld hebben.
Na de uitreiking is er een borrel
in De Zwarte Doos. Onder begeleiding van een politie-escorte
-op de fiets- zal de hele groep
nieuwe-fietseigenaren door de
binnenstad naar de campus
fietsen.
Het aantal verkochte fietsen
staat op dit moment op ongeveer
65, laat projectleider Marcel van
Buijtenen weten. Om te voorkomen dat deze hele groep
studenten op de officiële uitreiking nog door de administratie geloodst moet worden
-studenten tekenen een contract
voor de fiets, net als voor de
TU/e-laptop- is er een aparte dag
ingelast voor de papierwinkel,
komende maandag 17 december. Het organiseren hiervan, de
afmontage en de planning van
de uitreiking zorgen ervoor dat
de aspirant fietseigenaars nog
tot komende woensdag moeten
wachten op hun nieuwe witte
voertuig.
Fietsenhandel Paul van den
Broek werkt nog aan de afmontage van de fietsen. Die zijn
overigens niet voorzien van
onveilige AXA-sloten. Vorige
week kwam in het nieuws dat
bepaalde AXA-sloten met een
voor iedereen verkrijgbare loper
te openen zijn. De TU/e-fiets is

van een ander type slot voorzien,
laat de fietsenhandel weten.
Studenten betalen honderdveertig euro voor de fiets; de universiteit en de gemeente dragen
de rest van de kosten. De fiets is

alleen voor uitwonende studenten; het is de bedoeling dat de
fiets studenten stimuleert om in
Eindhoven te komen wonen./

.

Foto: Bart van Overbeeke

‘Virtuele’ ontwikkelingsteams
maken veel productfouten

Aan het grote driedaagse congres ‘Tectonics Making Meaning’, dat de
faculteit Bouwkunde van maandag 10 tot en met woensdag 12 december
hield, was ook een ontwerpwedstrijd voor bouwkundestudenten uit de
hele wereld verbonden. Met een maquette van een gebouw en een poster
moesten zij een menselijk emotie uitbeelden.
Uit de in totaal 33 inzendingen (vijf van de TU/e; de rest uit onder andere
de Verenigde Staten, Australië, Frankrijk en Iran) werden afgelopen
maandag de winnaars bekendgemaakt. Ex aequo op de eerste plaats
eindigden Greg Taylor van de California Polytechnic en Bridget
Schmelzer van de University of Pennsylvania. Laatstgenoemde beeldde
met haar ontwerp ‘Relaxation’ uit (zie foto).
Het lijvige congres had volgens medeorganisator Danny van Kessel,
t e v e n s b e s t u u r s l i d v a n s t u d i e v e r e n i g i n g C HEOPS , z o ’ n 3 5 0 i n t e r n a t i o nale bezoekers. Daarvan bleven velen meerdere dagen. Het congres
kende een hoogtepunt met de lezing van de ‘groene’ Maleisische archi tect Ken Yeang afgelopen woensdag in de Blauwe Zaal. Door een samen werking met Studium Generale trok die zelfs nog extra bezoekers.
De ontwerpen van de wedstrijd zijn nog tot de kerstvakantie te bewon deren op vloer 1 van Ve rtigo.
Foto: Bart van Overbeeke

Optimisme over groei aantal bèta’s
Minister Plasterk put hoop uit de groeiende belangstelling voor bètaen techniekstudies. Het aantal afgestudeerden en promovendi is
tussen 2000 en 2006 met ruim zeven procent gegroeid. Vijftien
procent in 2010 moet haalbaar zijn, schat hij. In een voortgangsnotitie
over de Lissabon-agenda constateert de minister verheugd dat de instroom van de harde universitaire bèta- en techniekopleidingen sinds
2000 met bijna 22 procent is gegroeid. Inclusief zogeheten ‘snijvlakopleidingen’ als life sciences bedraagt de groei zelfs 27 procent. Dat
moet in de nabije toekomst leiden tot een hogere uitstroom. (HOP)

Op 57-jarige leeftijd promoveren is al uitzonderlijk. En dan
ook nog eens middels een duopromotie. Ing. Jef Jacobs (57) en
ing. Jan van Moll (37) onderzochten samen hoe het werken
met wereldwijd verspreide
teams van ontwikkelaars leidt
tot productfouten in complexe
technische apparaten. Dertig
procent van die fouten kan
makkelijk voorkomen worden
door de samenwerking in die
teams te verbeteren, concludeert het tweetal. Gisteren,
woensdag 13 december, promoveerden ze op hun proefschrift
‘Effects of Virtual Product
Development on Product
Quality and their Influencing
Factors’.
De nieuwste mobieltjes, kopieerapparaten of medische systemen
worden allang niet meer op één
locatie ontworpen en gemaakt,
maar door zogeheten ‘virtuele
teams’ verspreid over de hele
wereld. Dit brengt vaak grote problemen met zich mee. Niet alleen
de afstand in kilometers, maar
ook de cultuurverschillen, taalproblemen en een wij/zij-gevoel
kunnen voor een gebrek aan
onderling vertrouwen zorgen.
Met alle gevolgen van dien, blijkt
uit het onderzoek van Jacobs en
Van Moll bij achttien hightech

bedrijven. Veel van die bedrijven
kampen met ernstige productfouten. Ondanks een grondige
planning en strakke procedures
voldoen veel nieuwe producten
helemaal niet aan de kwaliteitsnormen. Zestig procent van de
productfouten die de Eindhovense onderzoekers analyseerden, bleken door de gebrekkige
samenwerking van virtuele
teams te komen. Ze ontdekten
daarnaast dat de helft van deze
productfouten voorkomen kan
worden.
De schade door de gebreken kan
in de vele miljoenen lopen. Maar
hoe groot de schade precies is, is
nagenoeg onbekend. Dit doordat
geen enkel bedrijf hiermee naar
buiten treedt. De twee Eindhovense onderzoekers mochten
hun onderzoek bij de achttien
bedrijven dan ook alleen onder
strikte geheimhouding doen.
Het feit dat ze allebei door hun
ruime werkervaring een uitgebreid netwerk hebben -Jacobs
werkt bij chipsproducent NXP
(het voormalige Philips Semiconductors, red.) en Van Moll bij
softwarehuis Sioux Embedded
Systems- kwam hierbij goed van
pas.
In hun proefschrift geven de twee
onderzoekers suggesties voor
virtuele teams om vermijdbare
fouten in de toekomst te

voorkomen. Wat Jacobs betreft is
de kous hiermee niet af; hij wil
nog een stuk verder gaan. “Wil je
de uitkomsten echt bruikbaar
maken, dan moet je de virtuele
afstand kunnen meten”, vertelt
Jacobs. Hij wil een manier ontwikkelen om effecten zoals cultuur- en taalverschil en afstand
om te zetten in een ‘virtuele
afstandsindicator’. “Als je dat
hebt, dan kun je het risico
inschatten dat er iets fout loopt”,
aldus de NXP’er. Een plan voor
dit onderzoek is in de maak.

Meerwaarde
De 57-jarige Jacobs had al langer
de wens om te promoveren,
maar, zoals hij het zelf zegt: “Het
sneeuwde onder door het
carrière maken.” In 2001 begon
hij dan toch aan het schrijven van
een onderzoeksvoorstel, maar al
gauw werd het teveel om in zijn
eentje uit te voeren. De omvang
beperken wilde hij niet, want dan
zou het aan meerwaarde ernstig
inboeten, vertelt Jacobs. Hij
vroeg daarom Van Moll, met wie
hij al jaren bij Philips samenwerkte op het gebied van testen
van software voor zeer complexe
producten. Ze deden hun onderzoek
naast
hun
fulltime
banen./

.
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Nieuwe warmtewisselaar laat fijnstof
Fijnstof/Ivo Jongsma
Foto/Bart van Overbeeke
Een warmtewisselaar wil je normaal gesproken zo schoon mogelijk houden,
want vervuiling leidt tot verstopping of extra onderhoudskosten.
Promovendus ir. Carlo de Best (30) ontwierp een warmtewisselaar die juist
het tegenovergestelde beoogt: zo veel mogelijk fijnstof binnenhouden. Zijn
apparaat is daarom twee-in-één: warmtewisselaar en filter. Cv-installaties
gebaseerd op biomassa -hout- worden door zijn vinding een heel stuk
schoner. Vooraf bekeek hij met modellen de fysische processen en bepaalde
hij de richting voor zijn ontwerp voor dit nieuwe type apparaat. En dat voor
iemand die in 1989 aan de mavo begon.

Dat we als mensheid waarschijnlijk een
groot probleem hebben door onze
tomeloze CO2-uitstoot, is sinds de film
‘An Incovenient Truth’ van Al Gore een
algemeen bekend gegeven. We moeten
fossiele brandstoffen achter ons laten en
overschakelen op CO2-neutrale brandstoffen. En daarmee komen we terug bij
onze oerbrandstof: hout. Want bij de verbranding van hout komt weliswaar kooldioxide vrij, maar daar staat tegenover dat
bomen gedurende hun leven net zo veel
CO2 uit de lucht halen; CO2-neutraal
dus.
Aan houtverbranding zitten echter ook
nadelen. Houtverbranding is ‘vuil’, er
komen allerlei ongewenste afvalproducten bij vrij, zoals fijnstof. En dat willen we
ook niet in de atmosfeer hebben. De
normen voor fijnstof zijn zeker in Europa
de laatste jaren flink aangescherpt.
Zozeer dat in Nederland al enkele bouwprojecten en plannen voor verbreding van

snelwegen zijn stilgelegd, allemaal
vanwege onacceptabele concentraties
fijnstof, afkomstig van onder meer auto’s
en de industrie. Ook houtkachels behoren
tot de boosdoeners.
In Oostenrijk, Duitsland en in de Scandinavische landen is een houtverbrander
als hart van de huisverwarmingsinstallatie heel normaal. In Nederland echter
niet, houtkachels zijn hier een rariteit.
Want iedereen stookt hier aardgas - gas
uit de Nederlandse aardgasbel. “Maar die
bel gaat ook ooit op. En wat gaan we dan
doen?”, vraagt Carlo de Best zich hardop
af.

Simpel
Het probleem van de fijnstofuitstoot bij
houtverbranding is voor grote, industriële
houtverbranders wel al opgelost. Voor
deze grotere installaties zijn er filters die
het fijnstof uit de uitlaatgassen halen.
Deze filtersystemen zijn echter niet kos-

tenefficiënt bij kleine en middelgrote
systemen, zoals een cv-installatie voor
een woning. Specifiek hiervoor onderzocht De Best de levensvatbaarheid van
een alternatieve manier om de rookgassen te reinigen.
Zijn idee is even simpel als vernieuwend.
Een verwarmingsinstallatie heeft altijd
een warmtewisselaar. Dat is een element
waarmee hitte van het ene medium (hete
verbrandingsgassen) wordt overgebracht
op een ander medium (verwarmingswater). Doordat de rookgassen in de
warmtewisselaar afkoelen -ze geven
immers warmte af aan het verwarmingswater- kan condensatie optreden op de
‘koude’ wand van de warmtewisselaar.
Geen condensatie van water in dit geval,
maar van de moleculen die fijnstofdeeltjes vormen. Normaal gesproken wil
je dat niet hebben, want door de achterblijvende materie vervuilt de warmtewisselaar. De Best probeerde dit neerslaan
van moleculen juist te stimuleren. Want
als er genoeg neerslaat, hoef je de uitlaatgassen niet meer apart te filteren. En
daarmee heb je dus twee apparaten in
één: een warmtewisselaar en een rookgasreiniger.
De promovendus begon met het onderzoeken van de fysische processen. En dan
vooral met de vraag: hoe kan ik ervoor
zorgen dat zoveel mogelijk fijnstofmoleculen blijven hangen aan de wanden
van de warmtewisselaar? Doel daarbij is
de moleculen te laten vastplakken aan die
wanden voordat ze samenklonteren en
echte aerosolen -fijnstofdeeltjes- vormen.
Uit zijn berekeningen van de mechanismes kon De Best concluderen dat het verkleinen van de diameter van de kanaaltjes

waardoor de rookgassen stromen tot
enkele millimeters, zou kunnen leiden
tot tachtig procent afname in fijnstof ten
opzichte van huidige boilers.
Een verdere modelmatige analyse leerde
nog iets anders: als je de rookgassen
langzaam afkoelt, slaat er meer stof neer
dan bij snelle afkoeling. Dit komt doordat
fijnstofmoleculen het liefst samenklonteren op koude plekken. Dat kan een
koude buiswand zijn, maar ook een koud
deeltje in het rookgas. En dat laatste wil je
niet, want de deeltjes die samenklonteren
in het rookgas verliezen hun mobiliteit;
ze worden met het gas meegevoerd en
komen in de buitenlucht. De kunst is nu
om de buistemperatuur zo laag te houden
dat daar wel condensatie op plaatsvindt,
en tegelijkertijd de rookgassen zo warm
te houden dat het daar níet gebeurt.
Bij het Austrian Bio-Energy Center in het
Oostenrijkse Graz verifieerde hij de
opgedane kennis met praktijktesten. Die
bevestigden wat de theorie had voorspeld
- maar er bleken wel grenzen aan te
zitten. Zo probeerde hij een warmtewisselaar met rookkanaaltjes van slechts één
millimeter doorsnede. Dat werkte niet,
onder andere doordat de rookgassen al
afgekoeld waren voor ze de kanaaltjes
ingingen - en dus waren fijnstofmoleculen al samengeklonterd. Bovendien
is bij zulke kleine kanaaltjes de kans op
verstopping groter én het is aanzienlijk
duurder om te produceren.

Gaten
Met onder meer deze kennis ging De Best
aan de slag om zijn nieuwe apparaat
daadwerkelijk te ontwerpen en te maken.
Na enkele prototypen kwam hij uit bij een
fin tube heat exchanger, te zien op de

Spanningsveld spreker en hoorder nader onderzocht
Is een glas half vol of half leeg? Hoewel
beide uitspraken naar dezelfde situatie
verwijzen, geven ze verschillende
informatie. Het eerste verwijst naar
winst, want het glas was eerst immers
leeg; het tweede naar verlies, want het
glas was eerst vol. Het is een voorbeeld
van ‘framing’, de manier van presenteren van informatie. Sprekers gebruiken het om hun toehoorders te overtuigen. Ir.drs. Marc van Buiten deed er
onderzoek naar; woensdag 19 december
hoopt hij te promoveren op zijn proefschrift ‘Talking Frames’.

Marc van Buiten.
Foto: Bart van Overbeeke

Framing is één van de onderzoeksvelden
binnen de besliskunde; een multidisciplinaire studierichting van met name
psychologen, economen en bedrijfskundigen. Er is een normatieve richting,
met de nadruk op het nemen van optimale beslissingen met vooral een wiskundige basis, en een descriptieve
richting. Deze concentreert zich op
beslissingsprocessen bij mensen en

komt grotendeels voort uit de psychologie. Het onderzoek van Van Buiten sluit
aan bij de laatste.
Tot enkele jaren geleden lag de focus van
onderzoekers vooral op hoe kleine veranderingen in de presentatie doorwerken op
de beslissingen die ontvangers nemen.
Dat traditionele onderzoek richt zich dus
vooral op de ontvanger, waarbij de informatie -het frame- als een gegeven wordt
beschouwd. Met zijn onderzoek trekt Van
Buiten dat kader echter breder: “Het is
belangrijk om de input juist níet als een
gegeven te beschouwen. Ik heb nadrukkelijker de sociale context bij het onderzoek betrokken door ook de spreker erbij
te betrekken. De spreker stuurt met zijn
frames mede de beslissing van de
hoorder, dus is het van belang te onderzoeken welke beslissingen hij neemt.”

Positivity
Het uitgangspunt van Van Buiten is dus
om te kijken naar toehoorder én spreker.
Sprekers blijken bij voorkeur positieve
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niet ontsnappen
afbeelding. De hete verbrandingsgassen
aspect niet onderzocht heeft, verwacht hij
stromen tussen de koelribben -de finsdat het niet vaker nodig zal zijn dan eens
in een aantal maanden. Dat kan met een
door, het op te warmen water stroomt
door de buizen. Om het afkoelen van de
klopmechanisme, denkt de promovengassen langzaam te laten verlopen -en
dus, doordat het stof niet stevig vast zit in
dus meer fijnstofmoleculen te laten conde kanalen. Maar dat mechanisme moet
denseren- zit er een rij gaten in de platen.
de Duitse producent nog ontwikkelen.
Hierdoor kan de warmte minder gemakTrucker
kelijk naar de koele buizen vloeien en
Carlo de Best zal daar niet meer aan meeblijft het eerste deel van de platen dus
werken. Hij is toe aan een nieuwe uitrelatief warm. Met als gevolg: tachtig
daging, vindt de dertigjarige, die zichzelf
procent reductie van fijnstof, bleek bij
‘geen doorsnee promovendus’ noemt.
testen.
Echt doorsnee is hij inderdaad niet. Naast
Zijn twee-in-één-apparaat werkt dus. En
zijn promotieonderzoek werkt de promoblijkbaar heeft niemand er ooit eerder
vendus in de weekends al jaren als vrachtaan gedacht. Want het ontwerp heeft de
wagenchauffeur, met trekker en oplegger.
belangrijkste horde op weg naar een
Want dat was zijn droomberoep, toen hij
octrooi al gehaald: het nieuwheidsin 1989 aan de
onderzoek. “Het
mavo begon.
is dus echt
Maar na de mavo
nieuw. Het is nu
kwam de MTS alleen nog de
die hem wel heel
vraag in welke
makkelijk afging-,
landen we
waarop hij ook
octrooi willen”,
maar de HTS
vertelt prof.dr.ir.
deed (cum
Bert Brouwers,
laude), een
de eerste begemaster Werktuigleider van De
bouwkunde aan
Best.
de TU/e (cum
En commercieel
laude) en uiteinperspectief lijkt
delijk zelfs deze
er ook. Het
promotie. Nu, na
Duitse bedrijf
achttien jaren
Viessmann, dat
De door De Best ontworpen warmtewisselaar.
van opleiding op
een vooraanDe kleuren geven de temperatuur aan. Door de rij gaten
opleiding, wil hij
staande plaats
blijft het voorste deel van de koelribben relatief warm.
in het bedrijfsheeft in de
leven gaan
Europese markt
werken, bij voorkeur op een coördiop het gebied van verwarmingssystemen,
nerende functie in de productontwikis al begonnen met testen om het product
keling. En als het even kan, blijft hij het
klaar te maken voor commerciële toepas‘trucken’ erbij doen./
singen. Een jaar of twee duurt het nog,
denkt de hoogleraar, en dan zal de nieuwe
warmtewisselaar verkrijgbaar zijn. Met
als unique selling point: de lage fijnstofuitstoot. En dat tegen amper extra kosten.
Ir. Carlo de Best verdedigt op maandag 17 december
om 14.00 uur in het Auditorium zijn proefschrift
De Best: “De operationele kosten zijn nagenoeg nul. Je hoeft het element alleen
getiteld ‘Novel aerosol condensing heat exchanger
for small scale biomass combustion applications’.
periodiek te reinigen.” Hoewel hij dit

.

Het onderzoek van Carlo de Best is onderdeel van het EU-project BioAsh, een project dat
gericht is op het tegengaan van fijnstof- en as-uitstoot bij de verbranding van biomassa. De
coördinator van dit project is de Oostenrijker prof.dr.dipl.ing. Ingwald Obernberger van de
T U i n G r a z . H i j h e e f t t e v en s e e n p a r t t i m e a a n s t e l l i n g a a n d e T U / e e n i s h o o f d o n d e r z o e k e r b i j
het Austrian Bio-Energy Center (ABC), een vooraanstaand kenniscentrum op het gebied van
de verbranding van biomassa. De Process Techno logy-groep van TU/e-prof Bert Brouwers
werkt nauw samen met het ABC.

frames te gebruiken, wat positivity bias
genoemd kan worden. Deze treedt ook op
als positieve en negatieve frames feitelijk
dezelfde informatie bevatten. “Vergelijk
bijvoorbeeld de reclameboodschap ‘Als u
dit product koopt, krijgt u…’ met: ‘Dit
mist u als u dit product niet koopt’. Die
laatste formulering is negatief; een
spreker zal deze dan ook niet snel
hanteren om iets aan te prijzen.”
Maar soms werken negatieve frames wél
beter. Van Buiten: “Mensen ervaren iets
verliezen als een sterker gevoel dan iets
winnen, wat loss aversion wordt genoemd.
Het frame in het eerdere reclamevoorbeeld maakt het verlies ook duidelijk.
Maar desalniettemin kiest de spreker
doorgaans voor een positieve formulering.” En dat geeft dus een spanningsveld: de spreker kiest een positief frame,
terwijl het effectiever zou zijn om een
negatief frame te kiezen.
In zijn onderzoek bij prof.dr. Gideon
Keren heeft Van Buiten zich geconcentreerd op twee zaken. Hij heeft eerdere
tests van andere onderzoekers herhaald
om te zien of de resultaten opnieuw
bevestigd werden en dus geen toevals-

treffer waren. Tevens deed hij nader
onderzoek naar waarom en wanneer
sprekers positieve of juist negatieve
frames kiezen. Van Buitens proefpersonen, studenten van diverse
Nederlandse universiteiten en hogescholen, bevestigden de hypothese over
het spanningsveld tussen de spreker en
de hoorder: de spreker gebruikt inderdaad vaak een positieve formulering waar
een negatieve sterker zou zijn geweest.

Asymmetrie
“Sprekers en hoorders hebben hun eigen
perceptie; er is sprake van asymmetrie.
De spreker kan het frame kiezen, want hij
heeft meerdere opties. De hoorder krijgt
maar één frame te horen: positief of
negatief. De positivity bias van de spreker,
de neiging om iets positief te formuleren,
is gebaseerd op de mogelijkheid frames te
kunnen vergelijken. Als ze inhoudelijk
toch hetzelfde zijn, worden sprekers als
het ware verleid om dan maar het positieve frame te hanteren.”
Van Buiten benadrukt dat niet altijd
sprake is van een spanningsveld tussen
spreker en toehoorder. Zo laat onderzoek

Elektrotechniekstudent Charlotte Rugers
heeft twee begeleiders aan de TU/e; één bij
Wiskunde en één aan haar eigen faculteit. “Ik
wilde onderzoek doen naar kwantumcrypto grafie. Ik heb eerder een stage gedaan op het
gebied van kwantumsleutels en wilde hier
graag mee verder. Maar aan onze faculteit
zijn ze er niet mee bezig. Via Philips kwam ik
bij Wiskunde waar ze mij wel wilden bege leiden.”
Cryptografen kijken met een dubbel gevoel
naar de ontwikkelingen rond de kwantum computer. Veelgebruikte versleutel algoritmen zijn gebaseerd op tijdrovende
wiskundige problemen als het opdelen van
een getal in priemgetallen. Als de kwantum computer er komt, dan komt die methode in
gevaar. Ze zijn nog lang niet te koop, maar
een kwantumcomputer zou de rekenkracht
van gewone pc’s ver te boven gaan. Dat zou
de priemgetallenmethode makkelijk
kraakbaar maken. “Maar tegelijkertijd zijn er
nieuwe methoden van versleuteling moge lijk”, vertelt Rugers. “En dan speelt ook de
elektrotechniek een rol: het gaat namelijk
gewoon over verdoezelde signalen die over
een netwerk verstuurd moeten worden.”
Haar opdracht ging over het analyseren van
het opnieuw gebruiken van kwantumsleutels.
“Ik heb gekeken naar een kwantumalgoritme,
waarmee het mogelijk is een meeluisteraar te
detecteren. Om het bericht te kunnen lezen,

door Meyerowitz en Chaiken van eind
jaren tachtig zien dat borstzelfonderzoek
effectiever bevorderd wordt door negatieve frames, dus als de gevaren van het
nalaten van zelfonderzoek worden
beklemtoond. “Mijn onderzoek spreekt
die bevinding tegen: de toehoorders
werden sterker beïnvloed door positieve
frames om borstkankeronderzoek te
doen. In dit geval is de voorkeur van
sprekers voor positieve frames dus wél effectief. Bovendien zijn er variabelen die
de voorkeur van sprekers voor frames
beïnvloeden en daardoor mede bepalen of
er een spanningsveld optreedt.”
Sprekers hebben echter niet altijd een
sterke voorkeur voor positieve frames,
maar soms zelfs een lichte voorkeur voor
negatieve frames. “Stel je voor dat een
toehoorder moet kiezen uit bijvoorbeeld
koffiezetapparaat A en B. Sprekers die
proberen apparaat A aan te bevelen,
zullen veelal een positief frame gebruiken. Als sprekers daarentegen denken in
termen van het afraden van apparaat B,
wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt, dan
zijn zij minder geneigd een positief
frame te gebruiken.”

heeft iemand de juiste sleutel nodig.
Gebruikt hij de verkeerde, dan verandert het
bericht. Je kunt wiskundig bewijzen dat, als
er geen meeluisteraar gedetecteerd is, deze
ook geen informatie over de sleutel heeft.” In
dat geval kan dezelfde sleutel worden
gebruikt.
“Het bijzondere van kwantumsystemen is dat
je ze niet kunt kopiëren. Als een afluisteraar
een bericht onderschept, heeft hij dus maar
één kans om het te openen, terwijl het aantal
mogelijke sleutels schier oneindig is.” Ze
vervolgt: “Waar volgens mij nog onvoldoende
over is nagedacht in dit specifieke algoritme,
is dat een onderschept bericht ook echt
verloren gaat.”
Rugers hoopt dat haar verkennend onderzoek
de interesse van de elektrotechnici voor dit
vakgebied wekt. “Het is een spannend onder zoeksgebied, met nieuwe concepten. Er valt
nog niet veel geld mee te verdienen, maar is
wel de moeite waard.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto/illustratie: Rien Meulman

Met de opzet van het onderzoek wordt op
wetenschappelijk gebied een stap vooruit
gedaan, stelt Van Buiten, die eerder in
Enschede (bedrijfskunde) en Rotterdam
(economie) studeerde en kort bij Deloitte
werkte. Hij verlaat het eenzijdige perspectief om alle aandacht te richten op de
toehoorder en met zijn proefschrift hoopt
de TU/e’er deze nieuwe insteek binnen
de besliskunde verder te stimuleren.
“Uiteraard moet er nog veel onderzoek
gedaan worden voordat dit hele proces
helder is. Vooral de asymmetrie en het
verschil in referentiekader vragen verdere
aandacht.”
De praktische resultaten liggen volgens
de onderzoeker zowel in het publieke als
het private domein. “Framing is bijvoorbeeld belangrijk bij de presentatie van
(overheids)campagnes naar een algemeen publiek, zoals het stimuleren van
een gezond leefpatroon. Die informatie
moet je zo effectief mogelijk presenteren.
Mijn onderzoek geeft ook meer inzicht in
een betere aanpak. Dat geldt ook voor de
marketing van bedrijven, zodat die hun
boodschap beter kunnen overbrengen.“/

.
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Eigenzinnige visies

‘Tarim Machine’

De meest opzienbarende werken in de
kunstcollectie van de TU/e zijn veelal in de
jaren zestig en zeventig aangekocht, toen
de eerste gebouwen op de campus
verrezen en de kunstcommissie profiteerde van de zogenoemde eenprocentsregeling. Deze wet schrijft voor dat bij bouwprojecten van de overheid één procent van
de kale bouwsom besteed wordt aan

beeldende kunst bij dat gebouw.
Veel grote kunstwerken op de
campus, zoals de beelden van
Couzinn, Spronken en Tajiri, zijn
in die periode aangeschaft, steeds
voor bedragen variërend van
43.000 tot 50.000 gulden. Fikse
bedragen, ook voor die tijd. “Toen
de gebouwen er eenmaal stonden,
was het verdere budget beperkt”,
vertelt Gerard Verhoogt, conservator van de TU/e. “Momenteel
heeft de kunstcommissie jaarlijks
vijfentwintigduizend euro te
besteden. Daar moet alles van
worden betaald, ook de vele restauraties van de werken. Wel heeft
het College van Bestuur twee jaar
geleden toegezegd dat er een soort
‘halfprocentsregeling’ komt bij de
verbouw en nieuwbouw in het
kader van Campus 2020. Zo
zouden we weer grotere kunstwerken kunnen aanschaffen.”
Wandelend langs de muren,
hoeken en pleintjes op de campus
ziet de oplettende bezoeker schilderijen, wandkleden en grafiek,
ook van grote namen: van Escher,
Brood en Manders tot Dumas en
Armando. Het is de vraag of veel
campusbewoners weten wat er
aan de muur van hun koffieruimte hangt
en hoe ze de kunst waarderen, weet
Verhoogt. “Toen de ‘Umbilly 1’ van
Panamarenko kwam, was er bijvoorbeeld
veel kritiek. Voor dat geld hadden we beter
een zwembad kunnen kopen, zeiden
sommige studenten.”
De rode draad in de kunstcollectie vormt
de affiniteit van veel kunstenaars met

wetenschap en techniek. Dat heeft te
maken met de smaak van de mensen die
de kunst aankopen, maar ook met de
kunstenaars die de campus vaak zelf opzoeken. “Er is veel overlap in de houding
van kunstenaars en wetenschappers”,
vertelt Joep Huiskamp, lid van de kunstcommissie. “Ze stellen vragen bij de
werkelijkheid en geven daar vorm aan.”

Top vijf
Welke werken van de kunstcollectie op de
campus het meest noemenswaardig zijn,
daar valt natuurlijk over te twisten. Wat
Huiskamp en Verhoogt betreft staat de
‘Umbilly 1’ van Panamarenko in elk geval
op de eerste plaats. Op de tweede plaats

Kunstcollectie/
Foto’s/Bart va
Verscholen tussen het modern
TU/e-campus staan, hangen en
van vaak spraakmakende n
kunstenaars. Zij tonen eigenzin
en hebben vaak veel gem
volgt de ‘Tarim Machine’ van Gerrit van
Bakel, gekocht in 1989. Het gevaarte in de
hal van het Hoofdgebouw is ontworpen
om het Tarim-bekken te doorlopen, een
gebied ten noorden van Tibet en ongeveer

‘Umbilly 1’

Een Panamaren
Een bruikleen is een goede manier om de
TU/e op een andere manier te promoten,
erkent de kunstcommissie. Maar aan een
bruikleen zijn wel strikte voorwaarden
verbonden, zeker na enkele slechte
ervaringen. De Umbilly 1 is één van de
mooiste ‘vliegtuigen’ van de Belgische
kunstenaar Panamarenko, het belangrijkste werk uit de TU/e-collectie en
tevens één van de meest kwetsbare. In het
Stedelijk Museum voor Aktuele Kunst in
Gent konden bezoekers het gemakkelijk
aanraken - wat men ook deed, zeker
omdat het werk daartoe gemakkelijk uitnodigt. Die opstelling is sindsdien uit den
boze. Andere voorwaarden zijn dat er een
gespecialiseerde transporteur wordt ingeschakeld en dat er een goede verzekering
is afgesloten.
Een bruikleen is gratis, maar alle bijkomende kosten zijn voor de aanvrager.
En die kunnen flink oplopen: het kost
Parc de la Villette bijvoorbeeld een kleine
vierduizend euro. Maar de Umbilly is dan
ook een meesterwerk dat perfect bij de
tentoonstelling ‘Bête et homme’ aansluit.
Het vliegmechanisme van de Umbilly is
volgens de maker gebaseerd op een
insect, de ‘Umbillicus’. Het past in Parijs

perfect tussen de andere kunstwerken van
onder anderen Rebeca Horn Mach, die in
de Grande Halle (220 bij 60 bij 25 meter)
staan en thema’s illustreren als ‘Leren van
dieren’ en ‘Dieren hebben een vak’. Ook
te zien: een bank in de vorm van een
teckel van Hilton McConnico of de
karkassen van koeien zoals die in het
slachthuis hangen - maar dan gemaakt
van fleurige stoffen door Anne Ferrer. Dat
dan weer naast een tent met dierengeluiden of gewoon prachtige foto’s
van (details van) dieren.

Risicovol
Panamarenko bouwde zijn vliegtuig
Umbilly, dat overigens niet echt kan
vliegen, in 1976. De zijvleugels zijn van
piepschuim, afgeplakt met papier, maar
na veertig jaar is het piepschuim zo
verhard, dat het makkelijk afbreekt. Op de
TU/e staat het veilig op een vlonder in
Vertigo; 6,5 meter boven de werkplaats
van Bouwkunde. Voor een bruikleen moet
het met een hoogwerker uiterst voorzichtig omlaag gehaald worden. Vooral de
demontage van de zijvleugels is een
risicovolle onderneming, omdat er kracht
op de vleugels moet worden uitgeoefend

om die los te maken van de cabine, die
daardoor weer uit balans kan raken - met
alle gevaren van dien.
Voorafgaand aan de bruikleen zelf is er
uitgebreid overleg per telefoon en e-mail
over de verzekering, de transporteur, het
bruikleencontract, de naamgeving en de
betalingswijze. Parc de la Villette blijkt
een zorgvuldige organisatie. Er komen
dan ook drie vertegenwoordigers naar
Eindhoven voor vooroverleg: Dimitri
Parimeros, een Belgische kunstenaar en
medewerker van de productieafdeling,
monsieur Christian Séjourné, Fransman
en hoofd van de technische dienst, en
diens assistent, een Schot die al lang in
Parijs woont. Ze bekijken het werk uitgebreid, krijgen uitleg over de risico’s bij
de (de)montage en nemen alle maten op.
Ze vertellen beurtelings in het Frans,
Engels/Schots en Belgisch dat de Umbilly
op een grote vlonder komt te staan, op 2,5
meter hoogte tegen de muur van de
Grande Halle. Daaromheen komen grote
tenten met de andere kunstwerken. De
Umbilly moet volgens hen schuin naar
voren staan, zodat bezoekers het interieur
kunnen bekijken. In de vlonder maken ze
uitsparingen om de wielen te laten ver-

Bruikleen/Ge
De ‘Umbilly 1’ is niet echt een
expositie in de enorme Grande
oogt het wél zo. Als een kle
spanwijdte van vierenhalve
andere kunstwerken. De Umbi
dit culturele park in Parijs,
wetenschapsmuseum staa
Panamarenko, ook dat van
gevraagd voor een
dergelijke verzoeken word
zinken; metalen stangen moeten verhinderen dat het werk naar beneden
glijdt. Het wordt al snel duidelijk dat dit
geen optie is: het risico dat er teveel kracht
op het kunstwerk komt te staan, is te
groot. En voorwaarde voor de bruikleen is
dat de Umbilly horizontaal geplaatst
wordt.
Na anderhalve week volgt een nieuw plan,
waarvoor de hele tentoonstelling aangepast wordt. De Umbilly komt in het
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op de werkelijkheid
Enith Vlooswijk
an Overbeeke
nistische staal en beton van de
liggen honderden kunstwerken
nationale en internationale
nnige visies op de werkelijkheid
meen met de wetenschap.
zo groot als Europa. De machine beweegt
zich voort dankzij de olie in de leidingen
die uitzet door de temperatuurverschillen.
Verhoogt looft het werk vanwege de
knappe combinatie van kunst en techniek.

“Van Bakel reageert met zijn kunst op de
samenleving. Hij vond dat de wereld om
hem heen, eind jaren zestig, te snel veranderde. De mensen zouden geen tijd
meer hebben om te aarden.” De ‘Tarim
Machine’ is dan ook het ultieme symbool
van onthaasting: het apparaat zou zo’n
dertig miljoen jaar over zijn reis doen.
Op de derde plaats staat de ‘Colonna de
Viaggio’, een zuil in brons van Arnaldo
Pomodoro uit midden jaren zestig, te zien
in de hal van Laplace. De kunstenaar is
van oorsprong edelsmid, wat aan dit werk
goed te zien is. De binnenkant van de zuil
is opengewerkt en vertoont een fijn gedetailleerd, glanzend ‘skelet’. “Het contrast
tussen de binnen- en de buitenkant is

‘Vloerreliëfs’

visueel prachtig”, vindt Verhoogt. ‘Glasapplicatie’
“Als ik tijdens een rondleiding
vertel dat ook de mens van binnen
anders is dan hij aan de buitenkant laat blijken, herkent iedereen
daar iets in.”
De ‘Vloerreliëfs’ van Ad Dekkers
uit 1972 verdienen volgens
Verhoogt de vierde plaats.
Dekkers, zeer bekend om zijn
abstracte, formalistische kunst,
werkte uitsluitend met geometrische vormen als de driehoek,
de cirkel, het vierkant en de rechthoek, die hij op allerlei manieren
combineerde. “Het is een heel
mooi voorbeeld van geometrische
kunst”, vindt Verhoogt. “Dekkers
speelt met vormen en lijnen en
doet dat binnen een heel beperkt
kader.” De geometrische vormen
van de grondsculpturen moesten
het ontwerp ondersteunen van het
Laplace-gebouw, waar ze eerst
lagen. Inmiddels liggen ze op het
grasveld tussen Vertigo en Matrix.
De ‘Glasapplicatie’ van Jan van
Goethem uit 1974 in W-hoog is
volledig geïntegreerd in het
gebouw en vormt een goed voorbeeld van hoe kunstenaars en
architecten kunnen samenwerken. Van Goethem, bouwkundige van
baar.” Het werk op de TU/e zou ook andere
oorsprong, begaf zich graag op het
kunstenaars gestimuleerd hebben om zich
raakvlak van kunst en architectuur.
te richten op de in Nederland in onbruik
“De faculteit Werktuigbouwkunde had in
geraakte glaskunst. Juist omdat het werk
die tijd nog een afdeling vliegtuigniet opvalt, vindt Verhoogt het leuk om
techniek”, vertelt Verhoogt. “Van Goethem
mensen erop te wijzen. “Dan krijg ik te
heeft daarom na lang nadenken een vlieghoren: verrek, nog nooit gezien!”/
tuigje afgebeeld dat hij als kind maakte uit
papier. Dat maakt het beeld heel herken-

.

nko naar Parijs
rard Verhoogt
n klein kunstwerk, maar op de
Halle van het Parc de la Villette
in insect hangt het met zijn
meter tussen de tenten met
lly is in bruikleen gegeven aan
, waar onder meer ook een
at. Niet alleen het werk van
Gerrit van Bakel wordt vaak
n bruikleen - maar
en niet altijd gehonoreerd.
midden van de Grande Halle, op een horizontaal plateau.
De Umbilly wordt als één van de eerste
kunstwerken opgebouwd, in juli.
Normaal begeleidt Lydia Beerkens, restauratrice van moderne kunst, dit. Zo kan ze
beschadigingen die tijdens het transport
zijn ontstaan, meteen verhelpen. En
Beerkens kent de Umbilly goed van
eerdere restauraties. Voor Parijs is ze
echter verhinderd.

Als vervangster stelt ze voor haar beste
afstudeerder mee te sturen, Evelyne
Snijders. De vierdejaars studente
Restauratie Moderne Kunst, met een
propedeuse kunstgeschiedenis en afgestudeerd aan de Rietveld Academie, loopt
momenteel stage bij het Stedelijk
Museum Amsterdam. Snijders: “Ik heb
eerst meegeholpen bij de demontage, het
schoonmaken en het inpakken om het
werk goed te leren kennen; anders was
het niet verantwoord om dit te begeleiden.”
Bij de demontage blijkt al meteen dat ze
uiterst precies en deskundig is, en weet
wat ze wil. Met Parc de la Villette wordt
uitdrukkelijk afgesproken dat Snijders de
volledige verantwoordelijkheid krijgt bij
de opbouw. “In Parijs heb ik het werk
eerst gecontroleerd op beschadigingen.
Het doek van de achtervleugels bleek
beschadigd en een sierlatje was losgeraakt, waarschijnlijk door het trillen en
schokken tijdens het transport en omdat
het geschuimde latex in de kist het werk
onvoldoende beschermd heeft.”
Hoewel de beschadigingen klein zijn, kost
het haar een halve dag werk. De volgende
dag wordt het kunstwerk gemonteerd,

maar Snijders heeft zo haar bedenkingen
bij de locatie.“Volgens mij stond het te
dicht bij de tenten, waardoor de Umbilly
in de verdrukking kwam. Op mijn verzoek
werd eerst een constructie van planken
gemaakt, op het formaat van de Umbilly.
Die werd omhoog getakeld en de ruimte
bleek veel te krap; het werk zou helemaal
wegvallen. In overleg met de tentoonstellingsmakers besloten we om het iets
hoger te hangen om zo meer ruimte te
maken. Daarna is het heel voorzichtig
naar boven getakeld, op de vlonder. Dus
na twee dagen konden ze de tentoonstelling verder opbouwen, om de Umbilly
heen.”

Maatregelen
Omdat er geen vertegenwoordiger van de
TU/e bij de opening in september kon
zijn, bracht ik zelf afgelopen week alsnog
een bezoek aan de tentoonstelling. Niet
alleen om kennis te maken met de organisatoren; de belangrijkste reden is om
afspraken te maken over het retourtransport en de demontage. Met Séjourné
en Parimeros werd dit uitgebreid doorgenomen en zijn maatregelen afgesproken om nieuwe schade, hoe klein dan ook,

te voorkomen. Voor het retourtransport
komen de kisten op schuimrubber te
staan die de trillingen moeten opvangen.
Ook komt er extra geschuimd latex in de
kist om de achtervleugels beter te beschermen en wordt het op een andere, veiligere manier ingepakt. Bij terugkomst
gaat de Umbilly 1 waarschijnlijk rechtstreeks naar de restauratrice om het doek
van de achtervleugel te vervangen.
Dat is al niet origineel meer en er zitten
meerdere winkelhaakjes en dunne
plekken in, ontstaan door slijtage en de
bruiklenen. Recent overleg met
Panamarenko leerde dat hij nylon
gebruikte, van het soort dat heteluchtballonvaarders gebruiken.
Om de ‘Return of the ‘Umbilly 1’ te
markeren, wordt in april 2008 een
speciale dag rond dit kunstwerk gehouden met workshops, een minisymposium,
een boekje over de geschiedenis van de
Umbilly aan de TU/e en een documentaire./

.

Zie ook http://www.betesethommes.fr/
en www.tue.nl/kunstbezit.

Foto’s: Evelyne Snijders, J.P. Delagarde en Gerard Verhoogt
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“Collectieve doorstroom hbo’ers
naar wo-master is doodzonde”
Doekle Terpstra/Chriz van de Graaf
Foto/Bart van Overbeeke
Nog complexer dan de vakbondswereld, zo omschrijft oudvoorman van het CNV Doekle Terpstra, sinds 2005 voorzitter
van de HBO-raad, de sector onderwijs. En hij heeft zorgen.
Zorgen om voldoende gekwalificeerd personeel, zorgen om
de explosief stijgende instroom van studenten. Hij verbaast
zich over het gekissebis over de rolverdeling tussen
universiteiten en hogescholen. Maar het zal goed komen:
“Het hbo heeft internationale topopleidingen die hun weerga
niet kennen. De potentie is enorm.”
De HBO-raad is de overkoepelende vereniging van hogescholen in Nederland,
gevestigd in een statig onderkomen in
Den Haag, met uitzicht op het Malieveld.
Hier vertelt Terpstra over het lastige
takenpakket dat het hbo op zijn bordje
krijgt. Zo heeft het hbo te maken met een
enorme groei van het aantal studenten.
Die kunnen het niveau niet allemaal aan
en de vraag is: hoeveel mensen wil je
binnenboord houden? Met andere
woorden: hoe bewaak je de kwaliteit van
de opleidingen?
Terpstra: “Het hbo is in twintig jaar verdubbeld: van tweehonderdduizend naar
vierhonderdduizend studenten. De extra
instroom dit jaar is vijf procent. Dat is elk
jaar het gemiddelde volume van een
gemiddelde hogeschool. Dat moet je verwerken. Wij staan voor emancipatie, de
sector kan het zich dus niet permitteren
de poort dicht te gooien. Dat moeten we
ook niet willen. Maar we hebben ook te
maken met veel vacatures, met achterstanden van leerlingen en met de implementatie van nieuwe onderwijsvormen.
Dat is veel. Daarom hebben we prioriteiten gesteld: kwaliteit staat voorop. In
ons geval ook: intensiteit, ofwel het aantal
contacturen mag niet omlaag. De hbostudent heeft, zeker in het eerste jaar, veel
begeleiding nodig. We hebben dat de
afgelopen jaren laten liggen, studenten
kregen teveel verantwoordelijkheid. Dat
zijn we nu aan het herstellen.”
Hij vraagt zich af wanneer de grenzen
zijn bereikt. “Instellingen zitten af en toe
met de handen in het haar. Ik was
onlangs bij Saxion Hogescholen in het
oosten van het land. Zij hadden te maken
met een extra instroom van twintig
procent. Toen zei een bestuurder tegen
me: het moet allemaal maar vanzelfsprekend worden opgelost. Maar
niemand stelt zich de vraag: hoe worden
vacatures ingevuld, hebben we de
gebouwen, hoe doen we het logistiek? Het
gevolg is dat de kwaliteit onder druk kan
komen te staan. Ik vrees dat we op een
zeker moment grenzen moeten stellen,
helaas. Nederland wil voor een dubbeltje
op de eerste rang. Dat kan niet; ik zie het
bestuurlijk vastlopen.”

Professionalisering
Kant-en-klare oplossingen zijn er niet.
“Wat we nodig hebben, is op de eerste
plaats verdere professionalisering. In de
komende tijd raken we bijna veertig
procent van onze docenten kwijt door vut,
pensioen en reguliere uitstroom. De
instroom van docentenopleidingen staat
onder druk. We moeten dus loopbaanperspectieven ontwikkelen om nieuwe
instroom te realiseren. Bijvoorbeeld door
het salaris langer te laten doorgroeien.
We moeten ook andere rollen in het
onderwijs bieden, zodat het interessant

blijft. Daarbij moet de oriëntatie op de
arbeidsmarkt nog beter. Hiermee kunnen
we mensen uit het bedrijfsleven in het
onderwijs betrekken. Dat zal overigens
lastig zijn, omdat iedereen tekorten
heeft.”
Een andere ambitie is om binnen enkele
jaren de docenten voor negentig procent
op masterniveau hebben. “Daarnaast
willen we twintig procent op PhD-niveau.
Het is noodzakelijk, omdat de kennisontwikkeling onwaarschijnlijk snel gaat.”
Ondanks de problemen is het voor
Terpstra evident dat de hogescholen
goede professionals opleiden. Echter, na
de bacheloropleidingen is er slechts een
zeer beperkt aantal hbo-masteropleidingen. Een grote groep studenten wijkt
daarom uit naar de wetenschappelijk
georiënteerde masteropleidingen in het
wo. “Een derde van de instroom op
masterniveau van de universiteit komt
direct of indirect uit het hbo. Dat is
doodzonde. Deze mensen hebben een
beroepsgeoriënteerde opleiding. Ze zijn
daarmee uitstekend inzetbaar in het
bedrijfsleven. Vervolgens brengen we ze
naar een wetenschappelijke discipline
aan de universiteit. Moeten we ze niet een
vervolgopleiding bieden die meer affiniteit heeft met de hbo-opleiding, bijvoorbeeld een beroepsgeoriënteerde master?
Die kunnen ze dan na een periode in de
praktijk doen. De vraag is: wie zit erop te
wachten dat hbo’ers collectief doorstromen naar een wo-master?”

Discussie
De universiteit zit daarop te wachten.
Elke nieuwe student is welkom. “Precies.
Ik vind dat de universiteit de vraag moet
beantwoorden: is dit in het belang van de
student en is dit in belang van de samenleving? Het belang is dus niet om zoveel
mogelijk studenten binnen te halen voor
een universiteit. De academische collegebanken zijn gevuld, maar we verliezen er
veel goede beroepsbeoefenaars mee.”
De discussie over de scheiding tussen
hbo en universiteit verloopt volgens
Terpstra niet goed. Er wordt te snel
gegrepen naar het argument dat het hbo
een academic drift heeft; dat het de universiteit kopieert. “Dat is niet waar. We
willen het hbo zijn. Dat houdt in: op
hoger niveau bezig zijn met het beroep in
al zijn facetten. Op het moment dat wij
zeggen: we willen toegepast onderzoek en
we denken na over masters, dan volgt
direct een verkrampte reactie op onze
ambities. Terwijl we nooit een universiteit
in de klassieke betekenis van het woord
zullen zijn. We hebben helemaal geen
onderzoekstraditie. En we hebben geen
enkele ambitie om wetenschappelijk
onderzoek uit te voeren. Dat kunnen
universiteiten veel beter. Wat we wél
kunnen, is een goede hogeschool zijn.”

Het promoveren aan een hogeschool is
voor de critici een voorbeeld van deze
academic drift. Deze ambitie leeft vooral
bij Fontys Hogescholen, in het zuiden
van het land. “Hogescholen hebben meer
gepromoveerde docenten nodig om hun
kwaliteiten op het gebied van praktijkonderzoek te versterken. Maar die
promotie kunnen ze beter aan de universiteit doen. Dat is een betere weg.”
Toen hij zelf op het hbo rondliep, was het
echt een school, zegt Terpstra. “Er heeft
een revolutie plaatsgevonden; het zijn nu
kennisinstellingen in de volwaardige zin
van het woord. Geen fundamenteel
onderzoek, maar een sterke verbinding
met de praktijk. Welke problemen leven
er in het mkb, wat kunnen we doen in het
publieke domein? Zo zijn we bezig met
de probleemwijken van minister Ellen
Vogelaar. We doen daar praktijkgericht
onderzoek, bijvoorbeeld: hoe bewaar je de
sociale cohesie in de wijk? Ook stellen we
kennis van accountancy beschikbaar. We
spelen een rol bij de kennisvouchers voor
mkb’ers. We zijn in één jaar een belangrijke speler geworden; wij behandelen nu
twintig procent van de vragen. Dat zijn
heel praktische vragen, echt een taak voor
hogescholen. We raken schoorvoetend de
argwaan voorbij. We raken ook de dogmatische debatten over onze taak voorbij.
Het belang van de samenleving staat
steeds meer voorop.”

Techniek
Het gebrek aan studenten in techniek is
ook voor de hogescholen een onderwerp
voor hoofdbrekens. “We zijn volop bezig
om meer instroom te krijgen. Alle acties
van de afgelopen tijd ten spijt, krijgt het
op bestuurlijk niveau nog niet voldoende
urgentie. Dit jaar overigens is de instroom
in technische opleidingen op het hbo
meer gegroeid dan in andere vakgebieden. De stijging is ook hoger dan de
afgelopen jaren. We zien het als een

trendbreuk, we hópen dit vooral. Er is
veel geïnvesteerd om de populariteit van
de sector te vergroten. Maar één zwaluw
maakt geen zomer. Welke effectieve maatregelen we nog kunnen nemen, is
moeilijk te zeggen. We denken erover na,
al zitten we soms met de handen in het
haar. Het belangrijkste probleem is
volgens mij het beeld dat techniek op het
hbo vooral te maken heeft met rokende
fabriekspijpen. Dat is natuurlijk niet het
geval. Je komt dus uit bij campagnes die
het beeld veranderen. Het bedrijfsleven
kan ons helpen om te laten zien wat de
praktijk is. Dit moeten ze al doen in het
voortgezet onderwijs.”
Het hbo is een sector met grote problemen, een wereld met eindeloze discussie
en intussen kraakt de capaciteit. Heeft
Terpstra het naar zijn zin in deze slangenkuil?
“Ja, we hebben internationale topopleidingen op hbo-niveau. Dat wordt te makkelijk vergeten. De Design Academy in
Eindhoven kent zijn weerga in de wereld
niet. De kunstacademies, internationaal
op eenzame hoogte. Hotelscholen hetzelfde verhaal. Net als de landbouwhogescholen. En we spreken erover in termen
van een zesjescultuur. We realiseren ons
niet dat we goud in handen hebben. Het
zou zich zelfs lenen om te exporteren. En
wat doen wij: we discussiëren sikkeneurig over de kwaliteit en stellen vast dat
die te laag is. Toen ik hier kwam, verzuchtte ik wel eens: het is nog ingewikkelder dan de wereld van de vakbond. Wie
is nog in staat te doorgronden wat er in
het stelsel gebeurt? Wie overziet het nog?
En wie kan het vanuit de keten aanpakken? De HBO-raad doet iets, de instellingen doen iets, de VSNU doet iets, maar
wie handelt in het belang van het geheel?
Leeft er op het ministerie dan een
doorleefd gevoel van collectieve verantwoordelijkheid? De vraag stellen is hem,
volgens mij, beantwoorden.”/

.
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International students
visit Van Abbemuseum

Column

Christmas reception
On Monday 17 December the Education and Student
Service Center will hold its second Christmas reception
for international Master students. Master students are
welcome at De Zwarte Doos from 15.00 to 17.00 hours
where, in addition to Santa Claus, the TU/e Executive
Board will be present to offer the guests a gift.

Pakjesavond

Photo: Bart van Overbeeke

Almost every TU/e
student and staff
member knows the Van
Abbemuseum; nevertheless, very few visit
this Eindhoven attraction
during the years when
they work or study here.
It was high time to
change this, decided a
few international
students and staff
members. Together they
visited the museum on
Thursday 6 December.
For most members of the
group of about twelve this
visit to the museum was a
first. Chin Shi Yao, a
Master student of Chemical Engineering: “I’m here
for the building itself. I
heard it was very special,
but I’ve never been here
before, so I don’t know
what to expect.” Together
with Ondrej Svacina, a
Czech Master student of
Chemical Engineering, the
Singaporean TU/e staff
member first visits the
exhibition
‘Forms
of
Resistance’: a collection of
audiovisual
materials,
newspaper clippings and
works of art from various
periods of resistance. The
exhibition
shows
the
connection between the
resistance and art through

the years. “It’s very interesting to see how art has
evolved in different ways
throughout the years”, says
Svacina.
The Czech student is
surprised by the diversity
of the museum: “On the
first floor you can learn
about art history, on the
second floor you can
admire a Picasso.” In addition to six different exhibitions, the museum has a
substantial permanent collection on display. This
great diversity meets with
mixed appreciation: “A
little bit too fragmented to
my taste”, says the Fin
Risto Koivunen, who is
visiting BEST Eindhoven
as an international student
member of BEST: “No lack
of space, but a lack of
focus.”
The group does not only
devote attention to the exhibitions, but also to the
building
itself.
“The
museum consists of many
hallways, passages and exposition spaces. It reminds
me of a labyrinth. This is
very appealing to me”, says
Qonita Shahab, a student
of Technology Management. Chin Shi Yao is also
impressed by the architecture of the museum:
“The building is an artwork

on its own. It’s a good
combination of old and
new architecture.” A folder
from the information desk
informs visitors that the
old section of the Van Abbe
dates back to 1936 and was
designed by the architect
A.J. Kropholler. In 2003
the museum was reopened
after it had been drastically
renovated and expanded,
which made the exhibition
space four times as large.
Most members of the
group leave the museum
with a positive impression.
It remains to be seen
whether they will visit the
Van Abbe more often,
though. Chin Shi Yao: “It
depends, if they change the
exhibitions maybe I will
visit again. If I get the
time.”/

.

Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10, Eindhoven. For more
information see
www.vanabbemuseum.nl.
Until 31 December 2008 the
museum may be visited free of
charge on Thursday nights from
17.00 to 21.00 hours.

For most international
BEST-members it was a first,
but for December 5th
writing a ‘Sinterklaas’-poem
is an absolute ‘must’. The
‘Pakjesavond’ which was
organized by BEST at TU/e
was a welcome break for
them alright: the sixteen
members who came to
Eindhoven from 30 Novem ber until 6 December had
been working hard on the
BEST international website.
The members from
countries such as Finland
and Macedonia enjoyed the

typical Dutch tradition, with
poems and presents that
were given. They also
enjoyed their ‘pepernoten’,
chocolate letters and some
Dutch Sinterklaas-songs,
some non-Dutch members
even sang right along. “It
isn’t so difficult”, a Finnish
member Risto Koivunen
explained, “if you know
Dutch words such as
‘Sinterklaas’, ‘Zwarte Piet’
or ‘Spanje’ (Spain).”

Photo: Bart van Overbeeke

The English Page is written by Franca Gilsing.
She can be reached at
engcursor@tue.nl.

Finnish interest for cooperation 3TU
Why did the three Dutch
universities of technology, Eindhoven, Delft
and Twente (3TU), decide
to work together? And
how is the cooperation
working out?
These are just a few
questions the Finnish
researcher Pirre
Hyötynen M.Sc. is trying
to answer during her visit
from 3 until 14 December
to the three Dutch universities. Results of the
enquiry will be a source
of background information for policymakers of
higher education in
Finland.

The request for research
was given to the organization Hyötynen works for
(the Finnish Association of
Graduate Engineers TEK)
by
the
Ministry
of
Education in Finland. They
want to know what has
been done in other
countries in the field of
higher education in engineering. This study is part
of a bigger project, where a
National
Collaboration
Group is working to create
a national strategy for the
development of engineering education in Finland.
Pirre Hyötynen: “We are
especially looking at the

various ways of strategic
cooperation and mergers
that other universities have
realized, because that is
probably what lies ahead
for our universities too. In
addition to making a
literature study of what
kind of strategic cooperation has taken place in
other countries, I will study
a few case examples in
greater detail. One case is
3TU.”
Why the special interest for
3TU? The Finnish researcher responds: “Because it involves three toplevel universities providing
engineering
education

who now have ‘joined
forces’. We are interested
to hear about the driving
forces behind such a
decision and how the universities are coping with
the process. The Netherlands
as
a
country
resembles the Scandinavian countries in many
respects, for example, how
society is organized and
how education is valued.”

Viewpoints
During her stay at the TU/e
from 12 to 14 December
Pirre Hyötynen will interview university representatives and top manage-

ment. In addition, she
would also like to hear the
viewpoints of other stakeholders such as university
staff, students or representatives of the business community and employers.
Hyötynen: “I do not expect
them to be experts on university strategy, but rather I
would be interested to hear
their views on studies,
career prospects, expectations et cetera. Also, what
do they know about 3TU
and what kind of possibilities is that going to bring
students in the future?”/

.

“Hey, it’s the festival of
Sinterklaas today.”
“What’s that?”
“Sinterklaas is a legendary
saint. He’s the Dutch version
of Santa Claus. He’s dressed
like a bishop and has a
golden staff in his hand. He
comes from Spain in a boat.”
“You mean he prefers to
spend his winter in Holland
instead of Spain? Why?”
“Well, he doesn’t spend all
his winter here. He comes on
16th November and leaves on
5th December, when he dis tributes gifts and sails off to
relax on some Spanish
beach.”
“I don’t blame him.”
“But while he’s here, he
carries a large book in which
he writes which children
have been good and bad. The
good kids receive presents.”
“What happens to the bad
kids?”
“Well, traditionally the
naughty kids were told that
they would be whipped and
put into bags and taken back
to Spain. However, with
advances in modern child
psychology, this valuable
tradition is lost.”
“Behave badly and win a trip
to Spain - where can I sign up
for that?”
“Yeah well, when the kids
realized they could be
naughty and get a holiday in
Spain as ‘punishment’, its
effectiveness was pretty
much reduced. Nowadays,
bad children are simply
punished by making them sit
on Sinterklaas’ lap and sing
songs. The event is then
videotaped by parents to
embarrass them when they
get older.”
“So, what gifts do they get?”
“On December 5th
Sinterklaas brings the
presents. And this is not just
limited to the kids. Adults
also have a party where they
exchange gifts (though they
are spared the naughty and
nice charade). The gift is
usually disguised to give the
appearance of something
completely different and is
accompanied by a poem. The
poem serves the singular
purpose of embarrassing the
recipient by reminding
him/her of some embar rassing incidents, exposing
their well-kept secrets, and
generally mocking their
failure of character. The reci pient’s humiliation is com pleted by making him/her
open the present in public
and reading the poem out
loud. This, naturally, leads to
great hilarity.”
“So, basically, the idea
behind Sinterklaas is to have
lots of fun and give presents
to each other. An excuse to
get your children high on
sugar and publicly make fun
of your loved ones.”
“Yeah, fun tradition, ain’t
i t?”
“Definitely.”
Huzaifa Das is a student of
Chemical Engineering and
Chemistry. Every other week
a column written by him will
be published on the English
page.
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Algemeen
Kantines
Openingstijden tijdens
tentamenperiode
Tentamenperiode 07-01-2008 t/m
25-01-2008.
Alle kantines zijn in week 2 beperkt
open tot 14.00 uur.
De kantine van het Auditorium is
geopend van 09.30 tot14.00 uur en
‘s avonds van 16.00 uur tot 19.30 uur.
Tijdens deze avondopenstelling zijn ook
warme maaltijden te verkrijgen.
Coffee & More in het Auditorium is open
van 08.30-12.00 uur.
Café De Zwarte Doos is geopend van
08.30-22.30 uur

Mensen
Intreerede
Prof.dr. H.J.H. Clercx houdt op vrijdag
14 december zijn intreerede. Dit gebeurt
vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van
het Auditorium. De titel van de rede
luidt: ‘Mengen van Schalen over kleinschalige menging van grote gevolgen’.
Clercx is hoogleraar aan de faculteit
Technische Natuurkunde.

Promoties
Ir. C.J.J.M. de Best verdedigt op maandag
17 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 ‘Novel aerosol condensing heat exchanger for small-scale
biomass combustion applications’.
De Best promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren
zijn prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers en
prof.Dr.Dipl.-Ing. I. Obernberger.
Ir. J.J.M. van Helvoort verdedigt op
maandag 17 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
‘Unfalsified Control: Data-Driven Control
Design for Performance Improvement’.
Van Helvoort promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M. Steinbuch.
A.M. Nardes MSc verdedigt op dinsdag
18 december zijn proefschrift en stellin-

gen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘On the conductivity of PEDOT: PSS thin films’.
Nardes promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr.ir. R.A.J. Janssen en
prof. A. Melges de Andrade.
P.J.M. Janssen verdedigt op dinsdag 18
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 ‘First-order size effects
in the mechanics of miniaturised components’. Janssen promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M.G.D. Geers.
Mw. ir. T. Nimalasuriya verdedigt op
dinsdag 18 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 ‘Transport phenomena in metal-halide lamps a polydiagnostic study’. Nimalasuriya promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr. J.J.A.M. van der Mullen en
prof.dr.ir. M. Haverlag.
Drs.ir. M. van Buiten verdedigt op
woensdag 19 december zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Talking
Frames: The Assessments, Use and
Impact of Message Frames in Conversational Perspective’. Van Buiten promoveert aan de faculteit Technologie
Management. De promotoren zijn
prof.dr. G.B. Keren en prof. K.H. Teigen.
N. Kukalyekar MSc verdedigt op woensdag 19 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 ‘Bimodal
Polyethylenes from One Pot Synthesis;
Effect of Flow Induced Crystallization on
Physical Properties’.
Kukalyekar promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotoren zijn prof.dr. S. Rastogi en prof.dr.
P.J. Lemstra.

Mrs. N. Grossiord verdedigt op donderdag 20 december haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘A Latex-Based
Concept for Making Carbon Nanotube/
Polymer Nanocomposites’. Grossiord
promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotoren zijn
prof.dr. C.E. Koning en prof.dr.
J. Meuldijk.

Bedankt
Graag bedank ik iedereen die mij op
mijn afscheidsreceptie op 29 november
de hand is komen schudden. Ook dank
aan degenen die mij via post en e-mail
hun beste wensen hebben overgebracht.
Ik bedank jullie allen, mede namens
mijn vrouw, voor de mooie woorden en
gulle gaven. Het gaat jullie allen goed.
Met vriendelijke groet,
Pieter de Greef

Studentenleven
Integrand
Informatica stages en bijbanen
Waarom thuis programmeren als het ook
voor veel geld kan? Gebruik je programmeerkennis bij grote bedrijven zoals
Atos, Accenture, KPN Techniek of
Philips. Integrand biedt je de mogelijkheid tot stages en bijbanen in en buiten
de regio Eindhoven.
Een greep uit ons omvangrijke aanbod:
Opdrachtnaam: Tool selectie voor UML
Modelling
Het bepalen van de meest optimale
modelleer-tool. Hiertoe moet een evaluatie worden uitgevoerd van op de markt
beschikbare tools. Belangrijk punt hierin
is het matchen van de huidige werkwijze
met de mogelijkheden van de tool. Deze
opdracht kan als stage/werkopdracht
worden uitgevoerd. De vergoeding is
1000 euro/40u voor een stage en het
uurloon voor de werkopdracht is in
overleg (start, doorlooptijd en aantal uren
zijn bespreekbaar).
Lijkt dit je een leuke opdracht?
Kijk dan voor meer informatie op
www.integrand.nl onder opdracht
EN003247 of kom langs in HG 0.24.

VIA Stedebouw
Lada’s en wodka
Vandaag, donderdag 13 december, zullen

enkele oude en nieuwe Lada’s verschijnen op het TU/e-terrein. Dit ter ere van
de aftrap van de studiereis van studievereniging VIA Stedebouw. Wil je dit
Russische automerk eens van dichtbij
bekijken, kom dan langs en wellicht dat
je nog in een Lada mag rondrijden.
Vanaf 17.00 uur zijn de Lada’s te bezichtigen voor Vertigo. Ook is er een borrel.

BEST-Courses
Als student van de TU/e mag je meedoen aan alle BEST-courses die aanstaande lente gehouden worden. Voor maximaal dertig euro zit je één of twee weken
compleet verzorgd in het buitenland en
leer je samen met studenten uit andere
Europese landen over techniek. De enige
bijkomende kosten zijn de kosten voor
heen- en terugreis, je alcoholische
consumpties tijdens je verblijf en de
souvenirs voor je familie.
Verwacht een uitdagende week met aandacht voor techniek en voor het lokale
studentenleven. Je werkt samen met studenten uit heel Europa bijvoorbeeld aan
het ontwerpen van een klimaatvriendelijk huis, of je leert over het bouwen van
vliegende auto’s. Als voorkennis voor de
courses wordt verwacht dat je een technische opleiding op universitair niveau
volgt. Zo’n course is dé kans om eens
buiten je eigen opleiding met techniek
bezig te zijn en om serieuze internationale ervaring op te doen. Schrijf je nu in
op www.BEST.eu.org/courses.

Diversen
Stilteruimte
In de Stilteruimte van de TU/e (De Hal
1.46) wordt maandag 17 december vanaf
12.45 uur een Kerstmoment gehouden.
Daarbij worden teksten voorgelezen uit
de joodse, christelijke, islamitische en
humanistische traditie die met kerst in
verband staan.
Anno 2007 bestaat de internationale studentenwereld van de TU/e uit studenten
met verschillende culturele achtergronden. Het religieuze landschap van de studentenwereld aan de TU/e is daardoor
veelzijdiger geworden. Religie wordt
door de meeste studenten echter steeds
meer individueel beleefd. Evenwel willen
wij u uitnodigen om samen een moment
stil te staan bij de betekenis van

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

COLLECTANTEN
GEVRAAGD!
kijk op
www.amnesty.nl/collecte
of bel (020) 626 44 36

Vacatures
Faculteitcommunicatiemedewerker
Technologie Management en Technische
Natuurkunde (V89.97), Communicatie
Expertise Centrum (1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 9 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2387 t/m 3278 euro).
Hoofd Werkplaats (V34.297), faculteit
Technische Natuurkunde (1.0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2387 t/m 3278 euro).
Faculteitcommunicatiemedewerker
Wiskunde en Informatica (V89.98),
Communicatie Expertise Centrum (1.0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2387 t/m 3278 euro).
Manager HR Services (EU-5079-MoV),
HR Services, dienst Personeel en
Organisatie (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband.

Kerstmoment 2007

(Advertenties)

VOOR DE COLLECTE VAN
10 T|M 16 FEBRUARI 2008

Kerstmis: verwachting, geboorte, nieuwe
toekomst, licht, …?
De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door het Eindhovens Studenten
Muziekgezelschap Quadrivium. Na
afloop is er warme chocolademelk en
krentenbrood.
Het Kerstmoment wordt georganiseerd
door studentenpastor Elizabeth Fricker,
(TINT, ontmoetingsplek voor inspiratie
en verdieping), humanistisch studentenraadsvrouw Willemien Fraaije (HSR) en
Didar Houseini (Mosaic).

Hoofd Projectbureau Dienst Huisvesting
(EU-5070-MV), Projectbureau, dienst
Huisvesting (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband.
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.
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Stoomcursus beter leren kijken

/Zidane

Maar liefst zeventien camera’s
richtten de videokunstenaars
Gordon en diens Franse collega
Philippe Parreno op de beroemde
Franse voetballer Zinedine Zidane
tijdens een competitiewedstrijd
met diens club Real Madrid op 23
april 2005. We zien Zidane, inmid dels voor altijd in ons collectieve
geheugen genesteld vanwege ‘De
Kopstoot’, van dichtbij in actie. De
film gaat niet over de voetbalwed strijd, maar alleen over sterspeler
‘Zizou’. Soms zijn het beelden van
veraf, grofkorrelig, soms van zó
dichtbij dat ieder zweetdruppeltje
te zien is.
De recensies van de film waren niet
onverdeeld positief. Het Parool zag
‘een chagrijnig sjokkende midden velder, die alleen in actie lijkt te
willen komen als het echt niet
anders kan’. Maar een bijzondere
film is het, alleen al door de vorm.
En vanwege de hypnotiserende
muziek van het Schotse Mogwai.
‘Zidane, un portrait du 21ème
siècle’, filmhuis De Zwarte Doos,
op 13, 18 en 19 december,
20.00 uur.

Beelden zijn overal. Vanaf het
moment dat je als pasgeboren
kind je ogen opendoet, krijg je
beelden binnen. En zelfs in je
slaap gaat de stroom beelden
door. Vanwege het belang van
beelden begon de TU/e een
paar jaar geleden het keuzecollege Big Images. De inschrijving hiervoor is weer geopend.
Kijken is het gemakkelijkste dat
er is. Tenminste, dat denken we.
We denken dat bij het openen
van onze ogen de objectieve werkelijkheid vanzelf binnenstroomt. De kernboodschap van
het keuzecollege Big Images is
dat we daarmee de plank
misslaan. “De meeste mensen
hebben nooit goed leren kijken”,
zegt dr.ir. Kees van Overveld,
hoofddocent van het college.
“Uit de informatie die je vergaart
door te kijken, maak je iets op
over de wereld om je heen. Maar
achter dit proces zit meestal een
bedoeling. Je lichaam kijkt
bijvoorbeeld om zich heen om je
op gevaar te wijzen. Maar daarvan zijn we ons vaak niet
bewust.”
Om de deelnemers meteen een
beetje wakker te schudden,
begint de collegereeks met een
optreden van een illusionist. Die
zet toeschouwers op het verkeerde been door dingen te laten
zien die niet lijken te kunnen. In
de eerste vier colleges komt
vervolgens de theoretische basis
van beelden aan bod. Wat zíjn
beelden eigenlijk precies?
Daarbij maakt Van Overveld de
indeling in acht verschillende
niveaus, met helemaal onderaan
de fysische eigenschappen van
licht en bovenaan de ladder de
betekenis van beelden en het
effect dat ze kunnen hebben.
Wie bij natuurkunde een beetje
heeft opgelet, weet dat beelden
worden gevormd door licht op
een oppervlak. Verschillende
golflengtes licht zorgen voor verschillende kleuren. Maar hoe is
het in godsnaam mogelijk dat

/Breekdans

die verschillende kleuren en
intensiteiten zoveel betekenis
kunnen overdragen en zoveel
effecten teweeg kunnen
brengen? Van Overveld: “Beelden
kunnen zelfs je gedrag beïnvloeden. Denk maar aan reclame:
dat zet aan tot kopen. Of aan
politieke propaganda: dat kan bij
verkiezingen je stemgedrag
beïnvloeden.” En ook in wetenschap en technologie zijn
beelden natuurlijk ongelooflijk
belangrijk. Waargenomen
beelden vormen vaak de eerste
aanzet tot nadenken over de

natuur en het vormen van
theorieën.

Toepassingen
Grofweg de tweede helft van de
colleges wordt gegeven door
gastdocenten. Zij gaan in op
belangrijke toepassingen van
beelden: onder andere de
medische wetenschap, de kunst
en de reclamewereld. Bij elk van
deze werkvelden hoort een kijkopdracht, waardoor de studenten leren beter te kijken naar
beelden. Van Overveld: “Waarom zijn juist die kleuren

gebruikt; waarom is de compositie zo; waarom staat die
persoon links afgebeeld? Maar
ook: hoe kijkt een arts naar een
medische scan; hoe haalt hij er
informatie uit en waar kan hij
misschien de fout ingaan?”/

.

Het college Big Images (0SG05, 4 ECTS)
is vanaf 18 februari elke maandagmiddag van 16.30 tot 18.15 uur. Het is
toegankelijk voor studenten en andere
belangstellenden. Vooraf aanmelden via
Studyweb is verplicht.
Meer informatie volgt binnenkort via
www.tue.nl/sg/bigimages.

Rockend de kerstdagen in
“Maar schreeuwen dat ie al
kan!”, aldus Tempelman.

Nog even op de valreep, vlak
voor de kerstdagen, uit je
plaat. En wel op rockmuziek uit
de eigen TU/e-gelederen. Op
donderdagavond 20 december
heeft Studium Generale in het
Gaslab weer een Open Podium
Pop op het programma staan.
Het reünieconcert van Led
Zeppelin afgelopen maandag
gemist? Geen nood. Vergeet die
oude rockers, ga voor het aanstormende talent. Er komt
namelijk weer een open podium
aan van Studium Generale (SG).
Donderdagavond 20 december
is het sfeervolle Gaslab vanaf
half negen weer het toneel voor
rocktalent van TU/e-bodem.
Op het programma staan voorlopig drie bands. Uit Helmond
komen de Smack’d Apples, die
zichzelf omschrijven als een
appelige mix van de Red Hot
Chili Peppers, Muse, U2 en The
Clash. Kijk voor een voorproefje
van deze appelmoes op
www.myspace.com/youresmackd.
Een tweede band die die avond
optreedt, is Press Play. Met vier
mannen en één vrouw is deze

Biertje extra

End of Silence tijdens het open podium in 2003. Archieffoto: Bart van Overbeeke

band volgens SG goed voor veel
verschillende stijlen. Op hun
website www.myspace.com/
pressplaynl beweert de band dan
ook te zijn beïnvloed door
Marilyn Monroe, Elvis Presley,
Buddy Holly en Boy George.
Hier zijn ook YouTube-filmpjes
te zien van eerdere optredens.
De meest opvallende band van
het stel is echter IFU Radio.
Deze punkrockers uit Zaltbom-

mel nemen zichzelf vooral niet
té serieus. Zo vermeldt de
website van de band
(www.ifu-radio.nl/) dat zich
onlangs een vijfde lid bij de
band heeft gevoegd: ene Milan.
Navraag bij gitarist en TU/estudent Scheikundige Technologie Christiaan Tempelman
leert dat Milan nog geen jaar oud
is. Het is het kindje van zanger
Arjan ‘Aat Kadaver’ van Vliet.

IFU Radio is waarschijnlijk de
meest energieke band van het
stel; elk optreden gaan de leden
voluit. Tempelman: “De zaal
moet helemaal losgaan. Een
optreden is voor ons pas geslaagd
als iedereen lacht en een biertje
extra drinkt.” Lachen kan bijvoorbeeld om de soms puberale
teksten. Maar ook zwaardere
onderwerpen als gebroken
harten en zelfmoord worden
niet geschuwd. Maar dat de band
geen zwaarmoedigheid uitstraalt, blijkt wel uit een filmpje
van een eerder optreden. Daarin
is de zanger te zien op een
podium in een knalrood
vrouwenbadpak. Na elk nummer
pelt hij zijn grote witte lichaam
steeds verder uit het pak. “We
hebben dat badpak toen nog
geveild. Toen stond hij echt in
zijn nakie”, vertelt Tempelman
lachend. Wat voor verkleedpartij
het publiek op 20 december mag
verwachten, houdt de band nog
even geheim./

.

Zondag 16 december nog niks te
doen? Ga dan in De Effenaar kijken
naar de halsbrekende toeren van
de beste breakdancers van Neder land. In speciale dans-battles
nemen steeds twee groepen het
tegen elkaar op. Ze proberen met
ritmische en vooral acrobatische
dansbewegingen het publiek en
een deskundige jury te overtuigen.
De winnende groep plaatst zich via
een knock-outsysteem voor de
volgende ronde. Vanaf 14.00 uur.

/Dolf Jansen

Cabaretier, presentator en mara thonloper Dolf Jansen staat bekend
om zijn snelle en scherpe grappen
en als wederhelft van het cabaret duo Lebbis en Jansen.
Over zijn huidige voorstelling
schreef zijn impresariaat: ‘Irak is
nu een democratie, de mens is
gemaakt om monogaam te zijn en
er is géén klimaatverandering. Alle
profvoet ballers zijn hetero seksueel, kernenergie is de oplos sing en John de Mol maakt kwali teits-tv. Natuurlijk bel ik je terug!
En Dolf Jansen maakt géén
Oudejaarsvoorstelling. Dus wel.’
Maandag 17 december, 20.15 uur,
Parktheater Eindhoven.

/Rauw en ritueel
Rauwe voorstelling over de rituele
overgang naar volwassenheid,
gebracht met de adrenaline van
een popconcert en geschreven
door Def P. (Osdorp Posse). Onder
invloed van een dagelijkse cocktail
van drank en drugs dompelen vier
vrienden zich onder in een nachte lijk vacuüm waar geen plek is voor
gevoelens. Totdat de engel des
doods aan hen verschijnt, met de
opdracht om degene met het
minste nut te laten sterven. De
vrienden worden gedwongen om
hun angsten tot op het bot te
fileren en de waarde van hun
levens aan elkaar te bewijzen. Met
een muzikale mix van rock, hip
hop, funk, etnische invloeden en
het zangtalent van Sharla Sookha.
MGA/Jilesen & Jagdewsing, ‘Sleep,
fuck & die’, woensdag 19 decem ber, 20.30 uur, Plaza Futura.
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‘Aflossen tot aan je pensioen’ van tafel
Studentenorganisaties
ISO en LSVb mogen de
verlengde aflossingstermijn voor studieschulden uit Plasterks
strategische agenda
schrappen. Ze smeren de
terugbetaling liever niet
over vijfentwintig jaar
uit.
Aan de studiefinanciering
verandert de komende
jaren weinig: de jaarlijkse
collegegeldverhoging met
22 euro krijgen studenten
met
minder
draagkrachtige ouders gecompenseerd via de aanvullende beurs, en de anderen
kunnen het volledige
collegegeld, net als nu,

lenen. Dus inclusief de verhoging.
De grootste wijziging die
minister Plasterk wilde
doorvoeren, betrof de
aflossingsregels. Ex-studenten gaan de IB-Groep
pas betalen als ze tenminste
honderdtwintig
procent van het minimumloon verdienen. Bovendien
wordt de terugbetaling uitgesmeerd over vijfentwintig jaar in plaats van de
huidige vijftien. Zodoende
wordt de maandelijkse
afdracht wat beperkt, al
betalen studenten natuurlijk wel langer rente.
Dat laatste voorstel viel
slecht bij studentenorganisaties ISO en LSVb:

‘Aflossen tot aan je
pensioen’, schreven zij in
een gezamenlijke reactie.
Tot grote verbazing van de
minister, die de studenten
juist tegemoet had willen
komen. “Kennelijk zien zij
meer voordeel in vijftien
jaar aflossen en de kwijtschelding die daar in
sommige gevallen op
volgt”, concludeerde hij
deze week in de Tweede
Kamer.
Plasterk beloofde met ISO
en LSVb in gesprek te gaan
over het plan: als ze het
voorstel per se van tafel
willen, zal Plasterk het uit
zijn strategische agenda
schrappen. (HOP)/

.

Van Lint Sportweek: minder
deelnemers, meer sporten
Het ziet ernaar uit dat de
Van Lint Studentensportweek (LSSW) dit
jaar iets minder deelnemende teams telt dan
vorig jaar. De teller stond
afgelopen dinsdag,
11 december, op 133
teams. De optelsom van
de aanmeldingen van
deze teams voor de
verschillende sporten
van de LSSW bedraagt
327. Vorig jaar waren er
ruim 360 inschrijvingen.
Hoeveel studenten in
totaal deelnemen, kan de
ESSF niet precies zeggen.
De teamgrootte varieert
van twee tot acht man,
maar zou gemiddeld ongeveer vijf zijn. Daarmee zou
het aantal deelnemende
studenten op ongeveer 750
uitkomen.
De LSSW wordt elk jaar in
de week voor Kerstmis
gehouden. Komende week,
van maandag 17 tot en met
donderdag 20 december,
staan elke dag andere

Honderdvijfentachtig
studenten Technische
Bedrijfskunde stonden
vorige week donderdag avond, 6 december,
poepsjiek aangekleed in
Kasteel Henkenshage in
Sint-Oedenrode. Het gala ter
ere van de 44ste dies van
studievereniging Industria
was daarmee ‘uitzonderlijk
goed bezocht’, aldus voor zitter Roy Puijman. Zowel
het diner als het feest was
volledig uitverkocht. “Er
wilden nog veel meer
mensen komen. Door de
transportbeperking zijn we
bij honderdtachtig gestopt
met inschrijven. Anders had den we misschien wel de
tweehonderdvijftig gehaald.”
Die transportbeperking
betrof het aantal passagiers
per bus voor het transport
naar huis. Twee dubbel dekkerbussen, met een
capaciteit van negentig elk.
Dubbeldekkerbussen, een
extra attractie? Nee, vertelt
de voorzitter, het vervoer bedrijf had gewoon niet
genoeg chauffeurs ter
beschikking. Het bedrijf
zette daarom de meerlaags
bussen in, waarmee de
groep rond half drie ’s
nachts weer richting Eind hoven vertrok.

Tijdens de feestavond was er
ook een demonstratie stijl dansen. De commissaris
externe betrekkingen van
Industria, Lotte van den
Eijnde, gaf de demonstratie,
samen met haar danspartner

Louis van de Laarschot. Voor
Van den Eijnde geen grote
opgave: ze is A-klasse stijl danser.

Foto: Bart van Overbeeke

JOVD op zoek naar beste huisbaas

Archieffoto: Bart van Overbeeke

Maarten Leijten van de
sportweekcommissie van
de Eindhovense Studenten
Sport Federatie (ESSF)
denkt dat het lagere aantal
teams ligt aan de verschuiving van het collegejaar. Het jaar 2007/
2008 is een week vervroegd. “Daardoor hebben
veel mensen in de week
voor kerst nu eindpresentaties”, aldus Leijten. De
ESSF heeft de inschrijvingsdatum een week
verlengd, inschrijven kan
uiterlijk deze week nog.

Dineren en dansen op diesgala

sporten op het programma, in totaal zestien. Echte
sporten zoals zaalvoetbal
en volleybal, maar ook
‘alternatieve’ sporten zoals
knotsbal en tchoukbal.
Ook is er een workshop
‘moviefighting’. Dit laatste
naar aanleiding van het
thema van de week: film.
Het
Studentensportcentrum wordt hiervoor
volgende week in filmsferen aangekleed./

.

Vorig collegejaar vond de
jongerenafdeling van de
VVD, de JOVD, de beste
huisbaas hoog in het
noorden. Ex-slager en
Groninger Henk Sloot, die
voor zijn huurders weleens
biefstukken en Noorse
zalm had gebakken, werd
toen uitgeroepen tot de
beste huisbaas van Nederland. Ook dit jaar zoeken
de JOVD’ers weer die witte
raaf in de wereld die
studentenkamerverhuur
heet. Ze doen dit onder
meer als reactie op de

huisjesmelkerverkiezing
van de LSVb en ROOD, die
met hun verkiezing juist de
wantoestanden aan de
kaak willen stellen.
Volgens de JOVD is
studentenhuisvesting nog
steeds een probleem en
wonen veel studenten in
slecht onderhouden panden, waarvoor ze ook nog
eens te veel betalen. Die
problemen zeggen de
jonge liberalen ook niet te
willen ontkennen, maar ze
zijn ook van mening dat de
huisbazen die hun taken

wél
serieus
nemen,
beloond dienen te worden.
Wie in Eindhoven denkt
dat zijn huur zeer terecht
elke maand wordt overgemaakt aan een voorbeeldige huisbaas, kan die
persoon met een korte
motivatie voordragen voor
de JOVD-verkiezing via het
e-mailadres: huisbaas@
jovd.nl. Meer dan de eer en
een borrel zitten er voor de
winnaar overigens niet aan
vast./

.

En hoe is het in Atlanta?

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.

Een mooi zonnetje, strakblauwe hemel, ruim
dertig graden buiten en
iedereen in zomeroutfit:
zo was het weer toen wij
hier halverwege september aankwamen. Helaas
is ondertussen de winter
ingevallen en lopen we

nu, net zoals in Nederland, in lange jassen.
‘We’, dat zijn vijf studenten en één coach van
Industrial Design, die
allemaal werken bij het
Georgia Institute of
Technology in Atlanta.
Zes vrouwen die drie-eneen-halve maand samen
in een huis wonen en
allemaal een eigen onderzoek doen aan digital
tabletops met tangible
interaction.
Digital tabletops…? Nou,
aan digitale tafels dus,
oftewel een horizontaal
geplaatst scherm dat
fysieke objecten kan herkennen en daarop kan
reageren. Op zo’n tafel
hebben we inmiddels
twee interactieve spellen
gemaakt die als platform
dienen voor onderzoek
naar onder andere samen-

werken tussen kinderen.
Het begon ooit allemaal
met de sabbatical van
coach Elise. Zij werkte al
langer samen met een
collega bij Georgia Tech,
besloot haar sabbatical
daar te besteden en nodigde vijf studenten uit om
bij haar stage te komen
lopen.
Georgia Tech heeft een
erg bruisend studentenleven, met meer dan vierhonderd verschillende
verenigingen: van
Japanse schrijfkunst tot
een gewone voetbalclub.
Als je over de campus
loopt, zie je overal studentenvereniginghuizen. En
dan niet zoals bij ons,
maar echt super-de-luxe
villa’s. Deze verenigingen
zijn ook meteen ongeveer
de enige plek buitenshuis

waar je alcohol kunt
krijgen, want onder de 21
krijg je dat hier in een bar
echt niet.
Ook van het sportcentrum
van Georgia Tech kunnen
ze in Eindhoven iets
opsteken. Supernieuw,
alles erop en eraan, met
als hoogtepunt de leisure
pool met bubbelbad en
glijbaan.
Voor typisch Amerikaanse cultuur moet je
niet op Georgia Tech zijn;
de onderzoekers komen
overal vandaan, behalve
uit de VS. Wel hebben we
een American Footballwedstrijd bijgewoond,
een echt Thanksgivingdiner genoten en uiteraard Halloween gevierd.
The Southerners, de
mensen hier, zijn erg
aardig. Ze willen altijd
een praatje met je maken

en je helpen, al komt dat
voor ons Nederlanders
soms een beetje vreemd
over; wij zijn die behulpzaamheid tegenover
vreemden niet gewend.
Over iets meer dan een
week gaat iedereen,
behalve Imke, alweer
naar huis. Die gaat nog
een weekje snowboarden
in Salt Lake City en
Nieuwjaar vieren in New
York.

Heel fijne feestdagen
iedereen! En zoals ze hier
zeggen: ‘Have a good
one!’.

Imke Schouten, student
Industrial Design, en
Elise van den Hoven,
universitair docent
Industrial Design
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‘Bijverdienregime
studentondernemers
versoepelen’
De Tweede Kamer wil een
einde maken aan het
harde boeteregime voor
studenten die teveel bijverdienen. Wie de grens
van tienduizend euro
overschrijdt, moet nu een
jaar studiefinanciering
terugbetalen. Minister
Plasterk gaat op zoek
naar een middenweg.
“Als een studentondernemer nu met zijn winst
een tientje boven de limiet
komt, wordt hij zwaar
beboet”, zei CDA-kamerlid
Jan Jacob van Dijk deze
week tijdens het debat met
minister Plasterk over de
strategische agenda hoger
onderwijs. “Dat kan eerlijker.”
Hij kreeg bijval van coalitiegenoot PvdA. Kamerlid

Marianne Besselink zou de
bijverdiengrens zelfs het
liefst schrappen, maar
begrijpt dat zo’n plan
financieel onhaalbaar is.
Haar partijgenoot Plasterk
bevestigde dat. “Volledige
afschaffing kost ons miljoenen.” Wel wil hij kijken
of de hoogte van de ‘boete’
kan worden aangepast
voor studenten die de bijverdiengrens licht overschrijden.
Details over de bijverdienregeling komen voor de
zomer in een aparte brief
aan de Tweede Kamer. Wel
zegde de minister toe studentondernemers meer
tijd te gunnen voor het
opmaken van hun jaarrekening: tot juli in plaats
van tot maart. (HOP)/

.

Heelal centraal op symposium
Studievereniging voor Technische Natuurkunde Van der
Waals onthult komende dinsdag, 18 december, de geheimen van het heelal. Onder de titel ‘Space Exploration:
Revealing the Mysteries of the Universe’ houdt de
vereniging in de Blauwe Zaal haar jaarlijkse symposium.
Niet alleen komen de overgebleven mysteries van het
universum aan bod, ook besteden de sprekers aandacht
aan de verschillende technieken die er zijn om het heelal
steeds verder en dieper te verkennen. ’s Middags zijn er
workshops over microsatellieten en het LOFAR-project
(zie Cursor 11).
Inschrijven kan via http://www.vdwaals.nl/symposium/.

Eén kus maakt het verschil

Zonder enige verwachting
deed Bouwkundestudent
Tom Wolters samen met
vriend Teun Lavrijssen mee
aan een ontwerpwedstrijd
van ‘goed doel’ oneMen.
Resultaat: Wolters en
Lavrijssen wonnen de ont werpwedstrijd ‘Zoenen voor
gelijkheid’ en kregen op 29
november duizend euro uit gereikt voor een vliegreis
naar Uganda. Alsof dat nog
niet genoeg is, hangt hun
ontwerp vanaf komende
week als Boomerang‘freecard’ (zie afbeelding) in
de rekken van uitgaans gelegenheden.

De kaart laat de Ugandese
Margaret Nakato zien, die
strijdt voor de rechten van
vrouwen in haar land. “Voor
hen is het moeilijk een eigen
inkomen te vergaren.
Margaret Nakato helpt hen
hierbij”, vertelt Wolters, die
Nakato ook hoopt te kunnen
bezoeken. Wolters en
Lavrijssen mogen hun reis
namelijk zelf invullen.
Wanneer ze naar Uganda
gaan en hoe lang, weet
Wolters nog niet. Wel zijn ze
van plan om tijdens de reis
de supporters van oneMen
op de hoogte te houden met
een nieuwsbrief.

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 Farzad Aghili (derdejaars student Technische Natuurkunde), Frank
Kriellaars (tweedejaars student schakelprogramma TIW), Frans van
Herwijnen, Martijn van der Eerden en Sandra Nijënstein (allen
derdejaars student TIW). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.
Farzad verbaast zich erover
dat de kamer zo ontzettend
netjes is. Als hij ziet dat er
dingen onder het kastje
geschoven zijn, gelooft hij
toch wel dat het een
studentenkamer is, maar
zeker geen doorsnee kamer.
Het is absoluut een vrouwen kamer; een mannenkamer
zou niet zo netjes zijn. De
persoon die deze kamer
bewoont, woont er al een
aantal jaar; ze zal wel derde jaars of ouder zijn. Hij ziet op
de voorgrond aanstekers
liggen en concludeert hieruit
dat ze een roker is. Daarvoor
is de kamer echter opvallend
netjes; geen rondslingeren de asbakken, dus misschien
is ze meer een hobbyroker.
Farzad vindt het echt een
designkamer, dus ze
studeert Industrial Design.
Dit is geen type voor een
studentenvereniging, want
daarvoor is de kamer te
netjes. Hij probeert iets te
ontdekken wat met sport te

maken heeft, maar kan niets
vinden. Hij denkt wel dat ze
zich op cultureel gebied met
van alles bezighoudt. Het
zou kunnen dat ze schildert
of iets met fotografie doet.
Het valt hem op dat ze geen
tv heeft, dat vindt hij een
pluspunt. Deze opgeruimde
persoon heeft vast gezond
eten in huis, maar aangezien
ze toch ook student is, zal er
in de koelkast ook wel
alcoholhoudende drank te
vinden zijn - Passoã of
zoiets.
Ook de anderen zijn ervan
overtuigd dat er een vrouw
woont, omdat de kamer zo
netjes is. En ook zij denken
dat ze derde- of vierdejaars
is, omdat de kamer best
groot is. Er zijn geen dingen
te vinden die iets weggeven
over de studie van deze
studente. Daarom geeft
Frank maar een statistisch
onderbouwde gok: ze is een
vrouw, dus is er een behoor -

lijke kans dat ze Biomedi sche Technologie of Bouw kunde studeert. Ze denken
dat ze nominaal loopt met de
studie, omdat haar bureau
goed geordend is.
Ze is waarschijnlijk best veel
op haar kamer. Ze doet mis schien wel iets binnen haar
studievereniging, maar is
niet echt actief, want dan zou
ze geen tijd hebben om haar
kamer op te ruimen.
Misschien dat ze danst bij
Footloose. Sandra denkt dat
ze een beetje een spiritueel
type is als ze de close-up
foto ziet. Misschien heeft ze
de spullen op deze foto mee gebracht uit Afrika. Frank
denkt dat zo’n verzorgd,
geordend type altijd wel de
dagelijkse benodigdheden
in huis heeft. Daaronder
verstaat hij broodbeleg,
kaas en vlees, sap, fris en
bier - en misschien kliekjes
van de dag ervoor.

Wolters en Lavrijssen stu deerden beiden bouwkunde
aan de Avans Hogeschool in
Tilburg. Wolters volgt aan de
TU/e inmiddels de master
Architecture, Building and
Planning. Het ontwer persduo, opererend onder de
naam Roodenrood (een
kwestie van haarkleur), had
nog nooit samen meegedaan
aan een prijsvraag. “Dat
onze kaart nu in een oplage
van een kleine driehonderd duizend in kroegen komt te
hangen, is wel heel gaaf”,
zegt Wolters.

Dit is de kamer van Demoscommissaris Jolet van
Erum, die een schakelpro gramma volgt bij Techni sche Bedrijfskunde. Vijf
jaar geleden is ze in
Eindhoven met bedrijfs kunde begonnen, daarna is
ze overgestapt naar
bedrijfskunde aan de
Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Sinds januari is
ze terug aan de TU/e. Ze
beoefent capoeira; 0p de
close-up foto zijn onder delen van een berimbau te
zien, een muziekinstru ment dat bij deze sport ge bruikt wordt. Ze heeft geen
tv, omdat ze altijd wel wat
te doen heeft. Ze heeft ook
geen tijd om elke dag naar
de winkel te gaan en heeft
daarom veel op voorraad.
Ze eet redelijk gezond,
maar heeft ook een magne tronmaaltijd in de koelkast
staan. Ze houdt van zoete
drankjes, vooral Baileys.

Dingen die ik niet mag:
afkijken bij mijn buurman,
informatie opzoeken op
internet en net doen alsof
ik het zelf heb geschreven
en in het donker fietsen
zonder licht. Binnenkort
mag ik ‘dieren mishande len tijdens ontgroening’
aan deze lijst toevoegen.
De dierenbescherming wil
in samenwerking met
studentenverenigingen
een gedragscode ‘student
en dier’ opstellen. Voordat
het zover is, ga ik mijn
hond nog snel even alle
hoeken van mijn studen tenkamer laten zien. Daar
heb ik hem immers voor
aangeschaft, ontgroening
of niet.
Het voorgaande berust
uiteraard niet op de werke lijkheid; ik heb helemaal
geen hond. Bovendien kan
ik zelf nadenken. Er zijn
wel meer studenten die
dat kunnen. Dat leren ze
ons ook aan de universi teit. Zo zijn wij, studenten,
bijvoorbeeld perfect in
staat om uit de regels
‘mensen mogen geen
dieren mishandelen’ en
‘studenten zijn mensen’ te
deduceren dat ook studen ten geen dieren mogen
mishandelen.
Dat neemt niet weg dat er
studenten zouden kunnen
bestaan die zich toch met
dit soort praktijken
inlaten, maar dat betekent
wel dat deze studenten
weten dat wat ze aan het
doen zijn, in strijd is met
de wet. De reactie van de
dierenbescherming: ‘Foei,
dat mag niet, stoute hond,
eh, student!’.
Goed zo, dat zal ze leren!
Dat is wat ons onder scheidt van de lagere
levensvormen: de veroor delende wijsvinger. Als
men zich niet aan de
regels houdt, dan intro duceren we gewoon nog
meer regels. Dan zal zelfs
de allergrootste schurk
zich per ongeluk aan één
regel houden. En dat was
immers toch het doel van
al die regels: dat zoveel
mogelijk mensen zich
eraan houden?
Monique Hendriks is
studente Informatica

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruiker.
Wie:

Eduard Ebberink / 22 / derdejaars
Biomedische Technologie
Wat:
voorbereidingen Baile Funk-feest
Wanneer: sinds de zomer
Waarom: Baile Funk is een muziekstroming die
is ontstaan in de favelho’s (sloppenwijken) van
Rio de Janeiro en Sao Paolo in het Brazilië van de
jaren zeventig. Men begon met Amerikaanse
funk en de feesten waren al vrij snel berucht
vanwege de drugs en het geweld. Inmiddels is de
muziek heftig veranderd, onder andere door de
Miami Bass-sound. Je hebt nu grofweg twee
genres waarbij het ene meer zoetgevooisd is en
het andere ‘Prohibido’ (verboden), dat zich richt
op seks en gangs. Zelf maak ik met DJ Wank ook
Baile Funk en onze eerste
hit ‘Eindje Gramma’ kun
je op YouTube checken.
Kijk daar ook voor de
instructievideo voor
Eindhovens enige echte
eigen dans: de E-walk
(‘handjes in de zij en
voetjes van de vloer’).
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
Laatst zag ik op een TU/e-parkeerterrein
een auto met een Russisch kenteken.
Kort daarna sprak ik een Russische promovendus - in het Engels. Ik zei dat
Rusland bij de EU hoorde; zij vond van
niet. Rusland is Europeser dan Turkije:
muziek, literatuur en wetenschap zijn
nauw verbonden met (de rest van)
Europa. In de jaren dertig schreven
Russische wiskundigen als Kolmogorov,
Gnedenko en Khintchine in het Frans
en het Duits. De wiskundige
Kovalevskaja gaf in Stockholm college in
het Duits. Mendeleev (periodiek

systeem) werkte in Parijs en Heidelberg.
Lang geleden, bij een bezoek aan SintPetersburg (toen Leningrad) kon ik me
in het Frans onderhouden met één van
de Russen die bij ons op de camping
stond. Mijn Russisch beperkte zich tot
het zinnetje ‘Я говорю по Русску
плохо’: ik spreek slecht Russisch. Dat
was niet waar, want ik sprak praktisch
geen woord Russisch.
Die praktisch geen woorden had ik
geleerd bij een televisiecursus Russisch,
gepresenteerd door de echtgenote van
Karel van het Reve. Het was voor ons
een excuus om een tv-toestel te kopen toen had je daar als aankomend intel-

lectueel een excuus voor nodig.
Maar terzake. Rusland voldoet aan de
belangrijkste eis voor toetreding tot de
EU: het is een ‘Europees land’. Immers,
de meeste Russen wonen in een gebied
dat al eeuwen bij Europa wordt gerekend, westelijk van de Oeral, en in de
verworpen Europese grondwet stond
-het zal er nog wel staan, want er is
weinig veranderd- dat ieder ‘Europees
land’ kan toetreden. Rusland heeft veel
olie en gas! Het is misschien minder
democratisch dan we zouden wensen,
maar dat geldt ook voor enkele landen
die al toegetreden zijn. Dat raketschild?
Moet er niet komen!

Ook buiten de TU/e houdt Nederland
van Russen. Koning Willem II trouwde
met een tsarendochter, Anna Paulowna,
Peter de Grote heeft een ‘huisje’ in
Zaandam en een standbeeld in
Rotterdam, op Texel is een ‘Russenkerkhof’, in Amsterdam is een straat die
‘Rusland’ heet en in Werkendam voetballen de Kozakkenboys. Mijn persoonlijke ervaringen met Russen op congressen zijn ook positief; vriendelijk en
gastvrij; ze hadden meestal drank bij
zich, waar ze gul van uitdeelden.
Ruslan boppe!

