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Bindend studieadvies in 2009
De TU/e wil vanaf september
2009 een bindend studieavies
invoeren. Het is bedoeld om
eerstejaars bachelorstudenten
die geen kans van slagen
hebben, aan het eind van het
collegejaar te dwingen met hun
opleiding te stoppen. Een projectgroep gaat op verzoek van
het College van Bestuur (CvB)
onderzoeken welke norm per
opleiding moet gelden en
bekijkt of de maatregel voor
alle studies kan worden ingevoerd.
Het advies van de projectgroep
moet voor 1 juni klaar zijn waarna
het CvB nog dezelfde maand een
besluit neemt. Volgens Peter van
Dam, woordvoerder van het CvB,
is het noodzakelijk om minstens
een jaar vooraf de knoop door te
hakken. “Dat is in het belang van
de studievoorlichting aan VWOscholieren.”
Tot op heden geeft de TU/e
bachelorstudenten aan het eind
van hun eerste leerjaar zonodig
een dringend negatief studieadvies. Studenten wordt aanbevolen met hun opleiding te
stoppen en op zoek te gaan naar
een passende opleiding. De
eerstejaars kunnen dat advies
naast zich neerleggen, hoewel ze
daarna verstoken blijven van
persoonlijke begeleiding vanuit
de universiteit.
“We zien dat nogal wat studenten
in de aanvangsfase lager
presteren dan de normen die nu
gelden voor een dringend negatief studieadvies. Kennelijk werkt
deze aanpak niet en moet er een
zwaarder
middel
worden
ingezet”, aldus Van Dam. Hij

hoopt dat de nieuwe maatregel
een positief effect zal hebben op
het studiegedrag van eerstejaars.
Welk effect dat het bindend
studieadvies op het aantal
nieuwe inschrijvingen zal hebben, valt volgens hem niet te
voorspellen. Evenmin is duidelijk hoeveel studenten straks
na het eerstejaar hun opleiding
moeten staken.

Kwaliteitsslag
Het College van Bestuur van de
TU/e wijst naar andere hogescholen en universiteiten die al
langer met een bindend studieadvies werken. Als duidelijk is
wat de gevolgen zijn van het niet
halen van een bepaalde voortgangsnorm aan het eind van het
eerste jaar, zijn studenten
geneigd naar die norm toe te
werken. Het kan, aldus het CvB,
ook voorkomen dat ongeschikte
studenten
nog
jarenlang
vergeefs blijven proberen hun
bacheloropleiding tot een goed
einde te brengen. Volgens het
universiteitsbestuur laat de TU/e
met een bindend studieadvies
ook zien dat zij bezig is aan een
kwaliteitsslag. Een belangrijk
signaal naar vwo-scholen.
Ten aanzien van de eventuele invoering van een bindend studieadvies gelden een aantal wettelijke
voorwaarden.De
projectgroep zal daarom regels
moeten opstellen over de vereiste
studieresultaten, de voorzieningen voor goede studievoortgang en de termijn waarbinnen een gewaarschuwde
student zijn of haar resultaten
kan verbeteren./
Zie ook op pagina 3

.

Collegegeld omhoog
Het collegegeld voor het studiejaar 2008-2009 is vastgesteld op 1565
euro. Dat is 27 euro meer dan in het lopende jaar. De stijging vloeit
grotendeels voort uit het Actieplan Leerkracht, dat de aantrekkelijkheid
van het leraarschap wil vergroten. Om het benodigde budget van ruim
één miljard euro bijeen te schrapen, besloot minister Plasterk het collegegeld jaarlijks met 22 euro te verhogend. De andere vijf euro geldt
als inflatiecorrectie. Studenten kunnen het bedrag lenen van de IBGroep. Die keert het uit in maandelijkse termijnen. (HOP)
(Advertentie)
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De mobiele eenheid tijdens de oefening in de W-hal. Foto: Bart van Overbeeke

Mobiele Eenheid oefent op campus TU/e
De mobiele eenheid (ME) van de politie heeft op
woensdagavond 5 en 12 maart een grote oefening ge houden op de campus van de TU/e. Gewapend met
wapenstok, helm en gasmasker trokken agenten
onder meer de W-hal in. Deze hal staat na het vertrek
van de Gemeenschappelijke Technische Dienst na genoeg leeg.
Het doel van de oefening was om met tachtig
agenten een uiteenlopende groep raddraaiers onder
controle te houden. Dertig cipiers van de gevangenis
in Vught en een enkele medewerker van de beveili gingsdienst speelden voor demonstrant. Helemaal
vlekkeloos ging dat niet. Tijdens de eerste oefening
brak een van de ‘relschoppers’ zijn duim toen het
spel iets te werkelijk werd.
De politie zette tijdens de training ook de honden brigade in en agenten te paard. Vijf van de demon stranten waren gedeeltelijk of helemaal verpakt in
een gewatteerde gele overall. De honden konden
naar hartelust happen in de goed beveiligde tegen -

partij. Sommige honden waren na afloop aan het
einde van hun Latijn. Van het stoere blaffen bleef
slechts een hees kuchje over. ,,Het zal vannacht
rustig zijn in de kennel”, lachte een van de honden geleiders.
Volgens een politiewoordvoerster gebruikt de ME ge regeld leegstaande bedrijfsgebouwen en kantoor panden in de regio om te oefenen. Zij sluit niet uit dat
de campus in de toekomst nog eens als oefenterrein
zal dienen.
Drie jaar geleden was dat al het geval. Toen kropen
een aantal TU/e-studenten in de rol van demon strant. Zij kregen echter onverwacht steun van een
groep Eindhovense jongeren van buiten de TU/e. Die
hadden hoogte van gekregen van de oefening en
kwamen naar de campus om écht te matten met de
ME. De politie had toen de grootste moeite om de
echte raddraaiers te onderscheiden van de nepde monstranten omdat de vrijwillige studenten geen
hesje droegen.

De Dommel gaat weer slingeren
Waterschap De Dommel start
eind 2009 met de bodemsanering van De Dommel.
Tegelijkertijd wordt de loop
van de rivier verlegd zodat het
water meer gaat slingeren. De
aanpassingen moeten leiden
tot hoogwaardige natuur in het
water en aan de oevers. Ook de
campus van de TU/e, waar De
Dommel passeert, krijgt een
ander gezicht.
Een meanderende Dommel met
oevers vol moerasplanten. In de
lucht zweven bosbeekjuffers en
staartmezen en in het groene lint
vinden bunzings hun route naar
gebieden waar alleenstaande
partners al op ze wachten. Als het
aan Dienst Huisvesting, de gemeente Eindhoven en Waterschap de Dommel ligt, is dit een
reëel vooruitzicht.

Op dit moment ligt het ‘Definitief
ontwerp voor inspraak’ over hoe
de Dommel over het TU/e terrein
gaat lopen ter inzage bij belanghebbenden. Het is ontwikkeld
door Waterschap de Dommel en
tot nu toe zijn er geen reacties
ontvangen. Dat is niet zo vreemd
want ‘dit plan is in goede samenspraak met Dienst Huisvesting
en het Studentensportcentrum
tot stand gekomen’, aldus Arjan
van den Hoogen, projectleider
van ‘Dommel door Eindhoven’.
Herman Rikhof, coördinator
Campus 2020 van Dienst
Huisvesting, beaamt de goede samenwerking. “Vanaf het begin in
2007 vonden wij het meer meanderen van de Dommel een uitstekend voorstel. Sterker; het
sloot helemaal aan bij ons oude
idee om de kwaliteit van de

Dommel meer zichtbaar te
maken.” In het vorige masterplan van ’96-‘97 van de
werkgroep Stedenbouw TU/e,
waar Rikhof voorzitter van was,
werd het al beschreven. Toen duidelijk werd dat het Waterschap
eerst de Dommel moest saneren,
is het plan op de lange baan geschoven. Wel werd de toegang tot
het TU/e terrein vanuit de stad
verbeterd. “Het gebied is toen al
meer open geworden. Bezoekers
en passanten kunnen onder de
bomen door de universiteitsgebouwen zien liggen en vanuit de
Campus is ook het stationsterrein te zien. De brug bij
Kennispoort laat mensen de
Dommel ‘beleven’.”

Zie ook pagina 5
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Chattarbir Singh
“Naar het buitenland gaan, is ook over de drempels in je hoofd stappen”
Ivo Jongsma
Foto: Bart van Overbeeke
‘Ondernemend’ is een label dat
prima past op Chattarbir
Singh. De 26-jarige Indiase
promovendus (bij
Scheikundige Technologie)
deed zijn masteropleiding in
Eindhoven, speelt cricket bij
PSV Tegenbosch en introduceerde deze sport op het sportcentrum. En hij is bestuurslid
van een pas opgericht platform
voor nieuwkomers uit India. In
de eerste maanden na zijn
aankomst in Nederland, in
2004, zag het plaatje er minder
florissant uit. “Toen ben ik er
achter gekomen wat ‘alleen
zijn’ echt inhoudt.”
Vergis je niet: het verhaal van
Chattarbir Singh is geen ‘tear
jerker’. Als je de positief ingestelde Indiër nu vraagt wat er
precies allemaal mis was toen
hij naar Nederland kwam, dan
kan hij de details daarover niet
meer oplepelen. Wel weet hij

nog dat het een donkere periode
was. “Ik ben een sociaal mens en
wil mezelf niet opsluiten in een
kamer. Toch moest ik precies dat
doen in het begin hier.”
Want hoe kom je in contact met
mensen, als je je handen vol
hebt aan alles dat je moet
regelen, als je niet weet waar je
lotgenoten kunt vinden, en je
niet weet hoe je in een totaal
andere cultuur contact maakt?
“Het was in het begin erg moeilijk om iemand aan te spreken.
Ik weet dat ik er anders uitzie
met mijn tulband. En ik wist
niet hoe ik me precies moest
gedragen om mensen niet te
beledigen. Dus wat is dan het
veiligste? Niks doen, je stil
houden.”
Nederlanders zijn anders dan
Indiërs. Toch was dat precies wat
hem op het spoor zette naar
Nederland, tijdens zijn bachelorstage op een DSM-fabriek in
India. Singh: “Daar kwam ik in
aanraking met Nederlanders. Ik
was blij met de vrijheid die ik

kreeg bij mijn onderzoek. Ze
moedigden me aan om mijn
eigen richting te volgen. Toen
dacht ik: waarom niet naar
Nederland?”
De beslissing om uiteindelijk
ook echt een masteropleiding te
gaan doen in Nederland, was
een zware. Singh zet zijn bril af
om het uit te leggen. “In India
leef je samen met je familie.
Vooral het avondeten; dat is het
belangrijkste moment van de
dag. En ik was de eerste van de
familie die voor langere tijd het
land uitging.” Daar kwam bij dat
Europa in die periode ‘buitenlanders’ steeds meer de rug toekeerde. In Frankrijk wilde men
tulbanden verbieden - wat als ze
dat ook in Nederland zouden
doen? “Dan gooien ze me straks
misschien van de universiteit”,
dacht hij.
Maar hij ging toch. “Naar het
buitenland gaan, is ook een
beetje over de drempels in je
hoofd heen stappen”, zo kijkt hij
terug op de keuze. Het lijkt erop
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alsof hij daarmee de weg heeft
bereid voor anderen. Enkele
neven van Singh zijn intussen
ook buiten India gaan studeren.
Overigens zouden volgens Singh
veel meer buitenlandse studenten naar Nederland komen als
het makkelijker was om hier aan
een werkvergunning te komen.
Dan zouden studenten hun
studie zelf kunnen bekostigen,
in plaats van - zoals Singh noodgedwongen een lening op
te nemen. Nu kiezen veel
Indiërs ervoor om bijvoorbeeld
naar de VS te gaan, waar ze wel
kunnen werken en alleen de
beginperiode met een lening
moeten overbruggen, vertelt de
ST-promovendus.
Singhs eenzaamheid duurt geen
jaren. “Ik heb een steile leercurve
gehad”, zegt hij over de beginperiode in Nederland. Vooral op
het moment dat het cricketseizoen begin 2005 weer van
start gaat, en hij meer contacten
opdoet bij PSV Tegenbosch waar hij in een team met zeven

TU/e’ers speelt - komt hij sociaal
weer tot leven.
Cricket is dé sport in India. Singh
speelt het al zolang als hij zich
kan herinneren. En hij wil de
Eindhovense student aan het
cricketen krijgen. Want, heeft hij
geconstateerd, er zijn genoeg
Nederlandse cricketclubs, bijvoorbeeld in Haarlem, Den
Haag en Amsterdam. Maar niet
in het zuiden van het land. “We
hebben alles op het Sportcentrum.
Cricket was het enige dat ontbrak.” Daarom nam hij medio
vorig jaar het initiatief om cricket
te introduceren op de campus.
Van een studentenclub durft hij
nog niet hardop te dagdromen,
maar “dat zou geweldig zijn”,
zegt hij met een grote glimlach.
Singh heeft zijn draai in
Nederland gevonden. Direct na
zijn promotie teruggaan naar
India is geen vanzelfsprekendheid meer. “Uiteindelijk ga ik
wel terug. Maar ik wil eerst
relevante werkervaring opdoen
hier.”./

.

De week van/Ad
Ad van Rooij, mede-organisator van
het lustrumfeest van de
personeelsvereniging (PV)
Maandag:
Om 7.00 uur op het werk. Even mails beantwoorden en snel de agenda
doornemen. Daarna eerst mijn leidinggevende gevraagd of ik deze week tijd aan
de PV mag besteden.’s Middags met de
lustrumcommissie om tafel waar we voor
de zoveelste keer het draaiboek van het
lustrumfeest doorspreken.
Woensdag:
Om 7.30 uur een bezoek aan tandarts. Bij
de TU/e aangekomen spreken we nog even
de receptie voor het vijftigjarige bestaan
van de PV door. Dan krijg ik een telefoontje van Cursor. Ze hebben contact
gehad met het management van Xander de
Buisonjé - de geplande hoofdact van het
feest. Hij blijkt nog steeds ziek te zien.
Daar schrik ik van, omdat ons maandag

nog is verteld dat hij wel zal optreden.
Uiteraard meteen het organiserende
bureau gebeld. Zijn er alternatieven? Do,
Guus, Brigit, Nikki, Bastiaan en Jamai zijn
namen die de revue passeren. Uiteindelijk
zegt Bastiaan Ragas ja.
Donderdag:
Even wat preventieve onderhoudscontracten opgedragen. In de Cursor het
stukje over het PV-feest gelezen.
Vervolgens mij om 16.00 uur gemeld voor
de gouden receptie. De opkomst was zeer
goed.
Vrijdag:
De agenda afgeblokt voor het jubileumfeest. Om 15.00 uur starten we met de
ombouw van het Auditorium. Dat gaat
door tot ongeveer 1.00 uur.
Zaterdag:
De lustrumcommissie heeft afgesproken
vroeg aanwezig te zijn. Wij zetten de

puntjes op de i en
nemen onze
taken door. Dan
start het feest.
Harry
Roumen
opent en toont
zijn respect
voor de PV. Met
vuurwerk wordt
vervolgens duidelijk
dat dit een spektakel moet worden. We
horen alleen maar positieve geluiden. De
tikje ordinaire Ameezing Meezings
trekken veel publiek met hun oerHollandse show. Boven kunnen mensen
loungen en wordt een gokje gedaan in het
casino. Beneden zorgt Pater Moeskroen in
hun Schotse kledij voor veel gehup en gespring. Bastiaan Ragas sluit op een spectaculaire manier af. Na het vertrek van de
laatste gast wordt direct gestart met het opruimen. Tenslotte moet het Auditorium op
maandag weer inzetbaar zijn. /

.
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Studentenfracties willen
gezamenlijk BSA-standpunt

Minister Plasterk:
‘TU-kritiek klopt niet’
Het verschil tussen technische
universiteiten en andere
instellingen moet niet worden
overdreven. De TU’s hebben
misschien grote onderzoeksfaciliteiten nodig, maar dat
geldt bijvoorbeeld ook voor
academische ziekenhuizen. Dat
zei minister Plasterk dinsdag
11 maart in antwoord op
Kamervragen van de
Socialistische Partij.
De SP voelde de minister aan de
tand over het scherpe interview
met de scheidende Delftse voorzitter Hans van Luijk in de
Volkskrant van 1 maart. Daarin
klaagde hij dat de technische universiteiten gedwongen worden

op
grote
laboratoria
te
bezuinigen. ‘Den Haag moet
ophouden’, luidde de kop.
Plasterk toont zich niet onder de
indruk. Volgens hem profiteren
de TU’s voldoende van alle extra
investeringen in de kenniseconomie.
Ze
krijgen
“ongetwijfeld” extra middelen
voor onderzoek naar energie,
water, klimaat en genomics. De
bezuiniging
van
honderd
miljoen op de rijksbekostiging
van universiteiten wordt bovendien door NWO verdeeld over de
beste wetenschappers, dus Delft
kan het geld terugverdienen.
Hij zweeg over Van Luijks verwijt

dat het NWO-geld na herverdeling vastzit aan één specifieke onderzoeksgroep, bijvoorbeeld bij Delfts excellente
nanowetenschappers. Leuk voor
hen als ze het geld krijgen, zegt
Van Luijk, ‘maar rampzalig voor
de rest van de universiteit’. Want
die moet dan bezuinigen op de
grote laboratoria.
Wel wees de bewindsman fijntjes
op het extra geld dat de drie TU’s
van het vorige kabinet hebben gekregen om samen een federatie
te vormen. Bovendien zijn de
drie instellingen volgens hem
momenteel ‘niet onderbedeeld’
in de bekostiging. (HOP)/
Zie ook pagina 8

.

Tegenvallende opkomst jubileumfeest

De studentenfracties in de universiteitsraad, PF en Groepéén, beraden zich over het
standpunt dat men gaat
innemen met betrekking tot de
invoering van een bindend
studieadvies (BSA) aan de
TU/e. Het streven is wel om het
College van Bestuur tegemoet
te treden met één gezamenlijk
standpunt.
Studentengroepering PF was in
het verleden altijd mordicus
tegen de invoering van een
bindend studieadvies. In 2004
wilde de PF zelfs niet instemmen
met het Instellingsplan omdat
daarin nog de mogelijkheid open
bleef dat het BSA op termijn zou
worden ingevoerd. Volgens de
huidige
fractievoorzitter
Alexander Degenkamp is zijn
achterban er nog altijd geen voorstander van. “Maar we zijn er nog
niet uit wat de beste manier is om
hier mee om te gaan”, aldus
Degenkamp. “We hebben het pas
vorige week in het Presidium te
horen gekregen van collegevoorzitter Lundqvist en zijn ons nu
aan het beraden op ons
standpunt. Moeten we er weer
keihard ‘nee’ tegen zeggen, of is

het toch verstandiger om er intensief over te gaan meedenken
en meepraten.”
Wel is al duidelijk dat de PF in
deze kwestie gezamenlijk gaat
optrekken met studentenfractie
Groep-één.
Fractievoorzitter
Ronald Beekhuizen: “Ik denk dat
het heel belangrijk is dat we tot
één gezamenlijk standpunt
komen. Want als we het samen
niet eens kunnen worden
hierover, hoe kunnen we dan het
College van Bestuur overtuigen.”
Ook Beekhuizen laat weten dat
Groep-één de kwestie nu aan het
bestuderen is. “Belangrijk voor
ons zijn de randvoorwaarden: bij
hoeveel studiepunten komt de
grens te liggen, hoe gaat men de
studiebegeleiding wezenlijk verbeteren en op welke wijze
worden studenten uiteindelijk
weggestuurd.” Wat Beekhuizen
nu al wel verbaasd is het feit dat
er in de projectgroep die ermee
aan de slag gaat, nog geen
student zit. “Ik neem dat het CvB
toch ook geïnteresseerd is de
mening van de groep die het
direct betreft. Maar wellicht wil
men die mening op een andere
manier te horen krijgen.”/

.

‘Monumentenstatus Bunker niet nodig’
Het bestuur van gezelligheidsvereniging Demos, gehuisvest in De
Bunker, heeft niet de intentie om in 2017 de monumentenstatus aan
te vragen voor het dan vijftig jaar oude pand. Vorige week vertelde
Scala-voorzitter Rom van Arendonk dat die plannen bij Demos
weleens ter sprake kwamen. Bestuurslid Jolet van Erum: “Daarmee
werd de indruk gewekt of het huidige bestuur daar actief mee bezig
is en dat is volstrekt onjuist.” Van Erum zegt wel dat haar vereniging
de huidige lokatie ideaal vindt. “Wij vinden het prima dat we hier
zeker nog tot 2020 zitten. Mochten we ooit moeten vertrekken uit De
Bunker, dan willen we wel een plek die dezelfde mogelijkheden
biedt.”

Het jubileumfeest van de
personeelsvereniging trok afgelopen zaterdagavond zo’n vierhonderd mensen naar het
Auditorium. De Personeelsvereniging bestaat dit jaar vijftig
jaar. Een redelijk teleurstellende
score voor de organisatie. Zij
hadden duizend kaarten laten

drukken. Niettemin spreekt
secretaris Ad van Rooij van een
‘supergezellig feest’. Vorige week
bleek dat zanger Xander de
Buisonjé niet kon optreden. Zijn
vervanger werd Bastiaan Ragas.
Verder traden Pater Moeskroen,
Boston Tea Party en jazz- en
poptrio Trio Tom Kwakernaat op

en was er de A-Meezing Meezing
Show. Ook voor het casino was
volgens Van Rooij volop animo.
Lees in ‘De week van’ op pagina 2
een eigen verslag van Ad van
Rooij over de voorbereidingen en
zijn belevenis van het feest.
Foto:Bart van Overbeeke

Universiteiten krijgen geld naar werken
De universiteiten willen dat in
2014 zeventig procent van al
hun bachelors in vier jaar zijn
diploma haalt. Nu is dat nog 45
procent. Ook moet twintig
procent van de studenten een
honourstraject volgen. En OCW
mag de universiteiten er op afrekenen.
Dat blijkt uit een conceptnota van
koepelorganisatie VSNU over
meerjarenafspraken met minister Plasterk. Die heeft dit jaar
ruim zes miljoen euro extra voor
de kwaliteitsimpuls beschikbaar,
oplopend naar bijna veertig
miljoen vanaf 2011. Opmerkelijk
is dat universiteiten die er niet in
slagen hun onderwijs en rendement te verbeteren van deze subsidiepot kunnen worden uitgesloten. Zeker is dat niet: de
universiteiten zijn onderling nog

niet over de nota uitgepraat.
Ook de samenwerking met het
vwo moet beter, zodat het aandeel
eerstejaars dat stopt of overstapt
naar een andere studie wordt teruggebracht van vijfentwintig
naar vijftien procent. Het aantal
switchers in het tweede en derde
jaar van de bachelor kan tot
maximaal zeven procent worden
gereduceerd, mede dankzij
betere begeleiding en verwijzing
in het propedeusejaar.
Instellingen afrekenen op hun
prestaties is een uitdrukkelijke
wens van Plasterk. Die kondigde
aan het begin van het collegejaar
al aan dat hij er alles aan wil doen
om beter presterende instellingen te belonen. Bij universiteiten en hogescholen, die
volgens
de
VSNU-notitie
eveneens met OCW onderhandelen over een langetermijn-

agenda, bestaat aarzeling, bleek
toen
de
koepelorganisaties
samen met studentenbonden
een bekostigingsplan inleverden
waarin het prestatie-element niet
terugkwam.
De minister nam dat plan in
grote lijnen over, maar voegde er
aan toe dat er wat hem betreft wel
degelijk bekostiging op kwaliteit
komt. Plasterk weet zich gesteund door een eerder advies
van de Onderwijsraad. Die pleit
voor een prestatiefonds van 150
miljoen waaruit universiteiten
en hogescholen geld kunnen
krijgen als hun afgestudeerden
bovengemiddeld goed zijn en
hun docentencorps hoogopgeleid. Zover lijkt de minister
niet te willen gaan.
De definitieve prestatieafspraken
worden over ongeveer een
maand verwacht. (HOP)/

.
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UT het dagelijkse ‘bakkie’ door een extern bureau te laten
doorlichten op mogelijke schadelijke effecten.

Observant – Universiteit Maastricht

Scheiding der studenten
Nederlandse en Duitse studenten aan de Universiteit
M a a s t r i c ht i n t eg r e r e n n a u w e l i j k s c o n c l ud e e r t O bs e r v an t n a
een onderzoek bij de faculteiten Psychologie en Economie.
De sfeer is goed, maar men zoekt het vooral in de eigen
groep. Wat is de oorzaak? Toch weer de taalbarrière. Bij
Psychologie vertikken de Duitsers het om Nederlands te
leren. En bij Economie mopperen de Nederlandse studenten
over de opmars van Duits als voertaal in de onderwijsgroep.
Tussen wal en schip vallen andere buitenlandse studenten.
Intercultureel coördinator Wim Swaan maakt zich zorgen
over de Koreaan of Bulgaar die na jarenlang studeren aan de
UM zegt nog steeds geen vrienden gemaakt te hebben.
Sommigen daarvan stoppen ook halverwege hun studie en
vertrekken weer huiswaarts.

Mare - Universiteit Leiden

Wethouder: participerend stappen
Wethouder Pieter van Woensel (VVD) heeft in Leiden de
portefeuille studentenzaken onder zijn beheer. Begin maart
voerde hij een participerend onderzoek uit naar het nacht leven in zijn stad. Het idee voor de stapavond was afkomstig
van D66. Die partij wilde Van Woensel ervan overtuigen dat
het beroerd gesteld is met het Leidse uitgaansaanbod.
Grootste klacht: een tekort aan danstenten. De wethouder
had zich echter uitstekend vermaakt en vindt ook niet dat er
zomaar links en rechts discotheken uit de grond gestampt
kunnen worden. Volgens hem zijn er ook andere belangen
waar rekening mee gehouden moet worden. De stad moet
leefbaar blijven en het historische karakter mag niet aan getast worden. Op de Beestenmarkt (what’s in a name?)
ziet hij echter wellicht nog mogelijkheden.

UT Nieuws – Universiteit Twente

Koffie onder de loep
De UT is in samenwerking met Autobar Holland een onder zoek gestart naar de hoeveelheden cafestol in de automa tenkoffie van Autobar. Eind vorig jaar kwam de automaten koffie in opspraak toen de Consumentenbond bekend
maakte dat het te hoge concentraties van het cholesterol verhogende ‘cafestol’ zou bevatten. Er waren twaalf fresh
brew automaten getest, en een negatieve uitschieter was
afkomstig van de Autobar Valencia die op de UT staat. Vijf
koppen koffie per dag uit dit apparaat doet de kans op een
hartkwaal stijgen met 4,4 procent, aldus de
Consumentenbond. Autobar hekelde de toegepaste onder zoeksmethode, maar heeft toch besloten om samen met de

Resource –Universiteit Wageningen

Scriptieprijs
‘Innovaties in de
Zorg’ naar TU/e’er
Ir. René Heunen, die vorig
jaar
afstudeerde
bij
Technische Bedrijfskunde,
heeft met zijn afstudeerverslag de scriptieprijs
Innovaties in de Zorg
2008 gewonnen. De prijs,
die afgelopen donderdag
in Utrecht werd uitgereikt,
is een geldbedrag van 2500
euro.
Het afstudeerwerk van
Heunen gaat over de invoering van het elektronische medicatiedossier
(EMD) in ziekenhuizen.
Juryvoorzitter Han van
Dijk: “René Heunen wint
de scriptieprijs vanwege de
relevantie van het onderwerp, de gekozen uitwerking en het eindproduct van de scriptie:

een praktische adviestool
met duidelijke gezichtspunten en operationalisaties. Dit kan ziekenhuizen zeker helpen bij de
invoering van het EMD.”
Voorafgaand
aan
de
bekendmaking van de
winnaar hielden beide
finalisten een presentatie
over
hun
scriptieonderwerp. De tweede
prijs ging naar drs. Tifanny
Istamto, met haar scriptie
over de effecten van het
overstappen naar een
ander
systeem
voor
orgaandonatie
op
de
wachttijd voor niertransplantaties. Zij studeerde
aan
de
Universiteit
Maastricht./

.

Wageningse W-hal
Het leegstaande gebouw De Dreijenborch staat op de no minatie gesloopt te worden door de Wageningse univer siteit. De vereniging Wageningen Monumentaal wil er een
stokje voor steken. Het gebouw is volgens deze vereniging
een fraai symbool voor het optimisme en de vernieuwing
tijdens de wederopbouwperiode. Blijkbaar heeft dus niet
alleen het Eindhovense College van Bestuur te maken met
een behoudzucht van architectuur uit de wederopbouw periode.

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

.HX]HYDN¿ORVR¿H
)LORVRIHQRYHUYULMKHLG )

Docent: prof. dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar
wijsbegeerte vanwege de Radboudstichting
Hoor- en leescollege rond het begrip ‘vrijheid’, dat verkend
wordt vanuit zeer verschillende invalshoeken: vrijheid en
zelf, vrijheid en staat, vrijheid en biologische bepaaldheid,
vrije wil en determinisme, etc.
We lezen teksten van Thomas Aquino, Erasmus, Luther,
Kant, Mill, Nietzsche, Sartre, Mary Midgley, Daniel
Dennett, Harry Frankfurt e.a.
Wanneer: Blokken E+F,
GLQVGDJVXXUYDQDIGLQVGDJPDDUW
Plaats: Auditorium, zaal 16
Studiepunten: 4 ECTS
Voor wie:YRRUVWXGHQWHQYDQDOOHIDFXOWHLWHQ
Indien gewenst kan dit vak ook meetellen voor het
µ&HUWL¿FDDW)LORVR¿H¶YDQGH78H]LH
KWWSZWPWXHQOHQVXEGHSDUWPHQWVDZHGXFDWLRQSKLORVRSK\BFHUWL¿FDWH

0HHULQIRUPDWLHRSKWWSRZLQIRWXHQORIYLDGHGRFHQW
SURIGU3DOP\UH2RPHQWHO
e-mail: p.m.f.oomen@tue.nl
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Site voor Eindhovens studentennieuws
Cursor werkt aan een nieuwe,
aparte website met nieuws uit
het Eindhovense studentenleven. De redactie gaat
hiervoor binnenkort studenten
werven die als freelancer het
studentennieuws gaan
brengen.
De site zou nog dit collegejaar
operationeel moeten zijn. Er
moeten dagelijks meerdere
nieuwe berichten op de site verschijnen. De teksten en foto’s
zullen worden gemaakt door studenten - tegen betaling. De site
zal grotendeels los staan van
Cursor, zowel inhoudelijk als qua
vorm. Wel zullen berichten
vanuit de site doorgeplaatst

worden naar de ‘papieren’ Cursor.
De nieuwe site, die de werknaam
‘Shift’ draagt, moet zichtbaar
gaan maken wat er allemaal
speelt en te doen is in het
Eindhovense
studentenleven.
“In de Cursor hebben we twee
pagina’s voor studentennieuws.
Maar er gebeurt veel meer in en
rond het Eindhovense studentenleven dan wat er op die twee
pagina’s staat. Er zijn zoveel verenigingen en individuele studenten die bijzondere dingen doen”,
vertelt initiatiefnemer ir. Ivo
Jongsma van de Cursor. Hij wil
verder kijken dan de TU/e alleen:
de site zal ook nieuws voor en
over Fontysstudenten brengen.
Het nieuwe medium wordt geen

weblog, maar een journalistieke
nieuwssite. “We willen betrouwbare informatie verschaffen, met
geverifieerde
feiten”,
aldus
Jongsma. Cursor gaat de aan te
trekken freelancers dan ook een
stoomcursus
journalistiek
geven, en zorgt voor eindredactie
en aansturing.
Het College van Bestuur besloot
afgelopen maand garant te staan
voor dertigduizend euro. Dat is
het bedrag dat de opzet en het
startjaar naar schatting gaan
kosten. Het is de bedoeling dat de
site uiteindelijk zelfbedruipend
wordt. Jongsma: “We gaan
hiervoor nog op zoek naar
sponsors. Daarnaast komen er
advertenties op de site.”/

.

Campus gaat stevige operatie tegemoet
Vervolg pagina 1

Zo’n entree tot het terrein staat
nu voor de noordkant op het
verlanglijstje van Rikhof. Hij
hoopt dat de Dommel vanaf de
rondweg te bewonderen is - en te
bewandelen - vanaf het jaar 2011,
twee jaar na het starten van de
werkzaamheden.
Het afschuinen van de oevers, het
versmallen en op andere plekken
verbreden van de bedding zal tot
gevolg hebben dat er meer
variatie in plant- en diersoorten
komt. Het groene lint dat ontstaat
heeft de functie van Ecologische
Verbindingszone.
Ook de verbinding tussen onderdelen van het LAW-streekpad
Brabants Vennenpad op de
Campus zal duidelijker aangegeven worden. Helemaal
nieuw is de ontwikkeling van een
eilandje. Mogelijk wordt dat toegankelijk voor studenten via
stepping stones of nog avontuurlijker attributen als lianen.

Overlast
Illustrerend voor de goede
samenwerking is het feit dat het
Waterschap op verzoek rekening
hield met de wensen van het
Studentensportcentrum aan de
westzijde. In het eerste plan zou
de begroeiing op cruciale
plekken plaats moeten maken
voor vista op de prachtige
meanders. Maar liever windvangers dan doorkijkjes, dachten

Symposium over waarde
van kennis
Geld verdienen aan universitair onderzoek en voorbeelden van succesvolle
starters. Deze onderwerpen
staan centraal op het gratis
toegankelijke symposium
‘Knowledge = Money?’ dat
dinsdag 8 april van 12.30 tot
17.30 uur wordt gehouden op de
Technische Universiteit
Eindhoven (TU/e). Op deze dag
komen zowel succesvolle spinoffs als jonge ‘technostarters’
aan het woord.
Ondernemerschap wordt ook
aan universiteiten de laatste
jaren
steeds
belangrijker.
Daarmee neemt het belang toe
van bedrijven die vanuit de universiteit starten. Blijken die succesvol in het vermarkten van
technologie, dan kunnen ze geld
in het laatje brengen voor de universiteit.
Maar hoe verdien je geld aan universitair onderzoek? En past dit
wel in een academische omgeving? Geeft het een extra
impuls aan onderzoek en onderwijs of vormt het daarvoor
juist een belemmering? Allemaal
vragen die tijdens het symposium aan de orde komen.
Aan het woord komt eerst dr.
Kees le Pair, oprichter van tech-

nologiestichting STW, die ingaat
op de rol van de overheid bij
kennisvalorisatie. Prof. Stuart
Smith van de University of North
Carolina vertelt hierna over zijn
ervaringen in de Verenigde
Staten, waar de universiteiten al
verder zijn dan in Nederland met
het begeleiden van start-ups.
Vervolgens komt een aantal
jonge TU/e-starters aan het
woord. De reeks lezingen wordt
afgesloten door Bart van
Coppenolle, oprichter en CEO
van Metris International. Dit
zeer
succesvolle
Belgische
bedrijf werd opgericht in 1995 en
heeft nu wereldwijd 360
medewerkers.
Aansluitend aan het symposium
verdedigt ir. Edwin Bos van
organisator Xpress Precision
Engineering zijn proefschrift.
Hij ontwikkelde aan de TU/e een
meettaster met een nauwkeurigheid van enkele nanometers.
Tijdens zijn promotie richtte hij
mede het bedrijf Xpress
Precision Engineering op, dat dit
product op de markt brengt. De
onderneming won vorig jaar
New Venture, een landelijke
wedstrijd voor ondernemingsplannen./

.

Informatie en gratis aanmelden op
www.xpresspe.com

Stadsdebat over de campus

De slingerende Dommel zoals hij er in de toekomst uit gaat zien.

ze bij het Sportcentrum. Ook de
bocht die rakelings langs de universiteitsgebouwen
gepland
stond, is op verzoek van Dienst
Huisvesting uit de tekening
gehaald.
Rikhof spreekt van een ‘stevige
operatie’ die de TU/e tegemoet
kan zien. Maar de overlast voor
studenten en medewerkers kon
nog wel eens meevallen. De
bodemsanering vindt grotendeels plaats vanaf een boot. Van
hieruit wordt opgezogen grond
via een persleiding verpompt
naar een locatie buiten het

terrein. Overige werkzaamheden
vinden plaats vlak langs de
oevers. Alle bruggen zullen
blijven zoals ze zijn. De oude afgesloten brug, waar zelfs al gras
op groeit, komt goed van pas als
verbindingsroute voor allerlei
beestjes.
Totale kosten voor het beekherstel op TU/e terrein bedragen
1.250.00 euro, op rekening van
het Waterschap. Een ton zal de
TU/e zelf bijdragen voor aanvullende werkzaamheden./

(Advertentie)

In het centrum van Eindhoven bevindt zich Muziekcentrum Frits Philips,
één van de toonaangevende muziekcentra in Nederland.Van Bach tot
Bløf: per seizoen verzorgt het Muziekcentrum zo’n 200 concerten in alle
mogelijke genres voor ongeveer 160.000 bezoekers. Hoogstaande kwaliteit
en service zijn hierbij de uitgangspunten.

.

CHEOPS, de studievereniging van Bouwkunde, houdt maandag 17
maart om 20.00 uur een stadsdebat over het ‘Campusmodel’. In dit
tweede debat van CHEOPS Qafé (CQ) gaan studenten, betrokkenen
en inwoners van Eindhoven het gesprek aan over de relatie tussen
de campus en de stad. Het debat vindt plaats in het Temporary Art
Centre aan de Vonderweg 1. De vraag hoe de universiteitscampus
van de toekomst eruit ziet, staat centraal. De TU/e campus en die
van Utrecht worden met elkaar vergeleken.
Eén van de sprekers is Rudy Uytenhaak, architect van onder andere
Cascade. Ook Art Zaaijer, stedenbouwkundig supervisor van de
Universiteit Utrecht voor de Uithof en Herman Rikhof, projectleider Campus 2020 doen hun zegje. Discussieleider is stedenbouwkundige, architect en kunstenaar Frank van der Linden.

Laptop gestolen
Op de achtste verdieping van het Hoofdgebouw is vorige week
woensdag 5 maart een laptop gestolen. Dat heeft een woordvoerster
van de beveiliging deze week laten weten.
Het gaat om een privélaptop die een medewerker in zijn werkkamer
had staan. De diefstal vond plaats tussen 15.00 en 17.00.
De beveiliging heeft geen melding gekregen dat rond dat tijdstip
verdachte personen in het Hoofdgebouw waren.

Bungeejumpen bij het Hoofdgebouw
Bij het Hoofdgebouw springen donderdag 20 maart tenminste 75
studenten vanaf een kraan naar beneden. Aan een elastisch koord
welteverstaan. Het bungeejumpen vanaf een hoogte van zestig
meter is ter gelegenheid van het tienjarige bestaan van de faculteit
Biomedische Technologie.
Studievereniging Protagoras heeft de springactie tussen 11.00 en
16.00 uur in touw gezet. Omdat het thema van het lustrum ‘BMT
springlevend’ is, zochten ze naar een passende activiteit.
Momenteel hebben 75 studenten zich voor een sprong ingeschreven.
Op de dag zelf wordt bekeken of er nog ruimte is voor meer waaghalzen. De brandweer zal uit voorzorg aanwezig zijn.

Voor deze organisatie zijn wij op zoek naar medewerkers voor de functie van

EVENEMENTENASSISTENT m/v

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit: Ontvangst van bezoekers, barwerkzaamheden, garderobe, zaaltoezicht
e.d. Er wordt gewerkt op ﬂexibele werkdagen en -tijden, vooral ’s avonds in het weekend en op basis van een
seizoenscontract (september t/m juni). Heb jij belangstelling voor zo’n parttime baan
• in een boeiende werkkring tussen muziek en met mensen
• ben je representatief, klantgericht en servicegevoelig
• werk je graag samen met collega’s
• ben je 18 jaar of ouder
• en ben je per direct beschikbaar
Haal dan een sollicitatieformulier bij de receptie van de artiesteningang aan de Jan van Lieshoutstraat 3 in Eindhoven
(tel. 040.265 56 00) of solliciteer via onze website www.muziekcentrum.nl.

Meer informatie over deze vacature vindt u op:

www.muziekcentrum.nl

Rubberen eendjes bij lustrum Demos
De Eindhovense Studentenvereniging Demos viert dit jaar haar
negende lustrum. Daarom hebben ze verschillende activiteiten in
petto. Het lustrumfeest met als thema Disco Inferno is donderdag
20 maart vanaf 21.00 uur in de Bunker. De vereniging schenkt
gratis duizend liter bier, wijn en fris. De band ‘The Recipe’ zorgt
voor de muziek. Een studentenkaart is verplicht. Het Demos
Lustrumfestival is op 5 juni op Stratumseind met een band en een
dj. De Demos Duckrace is op 7 juni. Het is de bedoeling dat er dan
rubber eendjes in het water van de Dommel in het centrum worden
gegooid. Ze gaan stroomafwaarts. De eigenaar van het eerste eendje
dat de finish haalt, wint een prijs. Studenten en inwoners van
Eindhoven kunnen van tevoren voor een paar euro een eendje
kopen. Alle opbrengsten van deze actie gaan naar een goed doel.
Kijk voor meer informatie op www.lustrum.demos.nl.
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‘We hebben een ultieme set
Nova 600/Judith van Gaal
Bij de onderzoeksgroep Fysica van Nanostructuren zijn ze erg
enthousiast over de nieuwe aanwinst: de Nova 600. Dit
apparaat kan op nanoniveau materiaal bewerken en de
gebruiker kan ‘live’ meekijken naar het proces. “Het is een
ultieme set ogen en handen”, vindt prof. dr. Bert Koopmans
van de onderzoeksgroep.
“Kijk, dit is op het niveau van een haar en
nu gaan we verder inzoomen.” Dit vertelt
aio ir. Reinoud Lavrijsen, terwijl hij het
apparaat bestuurt. Het beeld blijft enorm
scherp. Helemaal opmerkelijk is dat je op
dat niveau nog wijzigingen het materiaal
kunt aanbrengen. Bovendien kun je het
resultaat meteen bekijken op een beeldscherm.

Het apparaat kostte 1,2 miljoen euro en is
geleverd door FEI Company. In heel
Nederland staan slechts vier van dergelijke apparaten. De TU/e schafte het eind
2007 aan binnen het nanotechnologieprogramma NanoNed. Partners binnen
NanoNed mogen ook gebruik maken van
de faciliteiten die worden aangeschaft
binnen het Eindhovense investerings-

budget van bijna vier miljoen euro. Dit
zijn onder meer de universiteiten van
Delft, Wageningen, Groningen en
Nijmegen en bedrijven als TNO en
Philips. Het apparaat is in oktober
binnengehaald en rond de jaarwisseling
in gebruik genomen.

Freesbankje
De Nova 600 is een combinatie van een
zogenaamde Scanning Electron
Microscope (SEM) waarmee je op nanoniveau kunt kijken en een Focussed Ion
Beam (FIB). Koopmans vergelijkt de FIB
met een freesbankje. “Het apparaat
versnelt de geladen galliumionen tot een
hoge energie. Vervolgens worden ze gefocusseerd tot een spot van enkele nanometers. Als je ze afschiet op het materiaal, kun je gedeelten lokaal wegfrezen.
Met elektronen krijg je dit niet voor

elkaar, maar met de geladen ionen lukt
dat wel. Dat komt doordat ze een grotere
massa hebben.”
In principe is de FIB geschikt voor alle
materialen. De Nova 600 kan voor verschillende zaken worden gebruikt. Zo
maken ze bij de onderzoeksgroep ultrakleine maskers. “De ionenbundel prikt
kleine gaatjes in een harde laag. Door
gebruik te maken van schaduwwerking
kun je vervolgens gelaagde structuren
neerleggen in de vorm van nanopilaartjes. Dat kunnen bijvoorbeeld de multilaagstructuren zijn die een ander
apparaat - de EUFORAC - prepareert. Dat
gebeurt volgens een zogenaamd opdampproces. Het is in feite een atomenregen
die naar binnen druppelt in de holte en zo
het gat langzaam opvult. We kunnen zo
met atomaire precisie materiaaleigenschappen aanpassen.” Een gaatje kan tot
twintig nanometer klein worden
gemaakt.

Nanopen

Toelichting van ir. Lavrijsen: Op de plaatjes zijn gefreesde gaatjes te
zien van 300nm breed met verschillende diepten. Van onder naar
boven ligt er Silicium(de onderste laag), dan een laag Platina (40nm),
dan weer een laag Silicium (100nm) en weer een laag Platina (40nm).
Het is de bedoeling om met de frees tot het middelste Silicium te

frezen en daarna met een zuur dat alleen Silicium aantast een lege
ruimte in het gat te maken. Hierdoor ontstaat een soort stencil waarin
het mogelijk is om andere materialen te laten groeien, maar dan in
een pilaarvorm van 300nm.

Het apparaat verwijdert niet alleen
materiaal, maar biedt ook de mogelijkheid om lokaal materiaal neer te leggen.
“Alsof je schrijft met een nanopen”, omschrijft Koopmans. Lavrijsen: “Je vindt
zelfs voorbeelden van een nagebouwde
Starship Enterprise van Star Trek op het
web met schaal 1 op tien miljoen. Die zijn
gemaakt door te frezen met de ionenbundel en vervolgens lokaal materiaal
neer te leggen.”
Tegelijk met de ionen vuurt de Nova 600
via een andere kolom elektronen op de
sample af. Die reflecteren aan het materiaal en worden gedetecteerd. Dit zorgt
voor de visualisatie. “Het bijzondere is
dat het brandpunt van de ionen en elektronen overlapt. Daardoor kun je het
bewerkte materiaal direct zien.” Door
binnen een bepaald tijdspad beelden vast
te leggen, kan het procesverloop in kaart
worden gebracht. Zo zie je hoe lang het
duurt voordat er een gat van een bepaalde
diepte is gemaakt.

Commercieel aan de slag met de productie van hartkleppen
Het onderzoek van de faculteit
Biomedische Technologie naar het
maken van hartkleppen uit levende
cellen staat hoog in aanzien. Niet alleen
wetenschappelijk is het baanbrekend,
het leent zich ook steeds meer voor een
commerciële benadering. Met die reden
werd QTIS/e opgericht. De jonge ondernemers en promovendi ir. Martijn Cox
(26) en ir. Mirjam Rubbens (27) zien er
een mooie toekomst in. “Geld verdienen
met iets waar je mensen mee kan
helpen. Een ideale combinatie”, aldus
Cox.
Alleen al in Europa worden elk jaar zesduizend kinderen geboren met een afwijking aan hun hartklep. Een gevaarlijke
situatie die kan worden verholpen met
nieuwe, kunststof kleppen. Een groot
nadeel is dat deze kleppen niet meegroeien met de rest van het hart,
waardoor de jonge patiënten gedurende
hun jeugd zo’n drie keer een nieuwe hartklepoperatie moeten ondergaan. Deze
operaties vormen voor hen een zware belasting en zijn bovendien erg duur.
Daarom doet de groep van prof.dr.ir.
Frank Baaijens, hoogleraar Tissue
Engineering van de TU/e, in samenwerking met de Universiteit Zürich, onderzoek naar hartkleppen op basis van lichaamseigen cellen. Er zijn intussen
dierstudies uitgevoerd met deze kleppen.
Die voor de rechterkant van het hart zijn
al succesvol getest op schapen.
In het lab van de faculteit Biomedische

Technologie worden ook
humane kleppen gekweekt.
“Je neemt cellen van de
patiënt of van een dier”,
vertelt promovendus ir.
Martijn Cox. “Die kweek je
gedurende een paar weken op
tot je genoeg hebt om ze op
een biologisch afbreekbare
mal in de vorm van een
hartklep of bloedvat te zetten.
Vervolgens plaats je de mal in
een bioreactor. Daar leggen
we het een mechanische
belasting op om het sterker te
maken. Dit doen de cellen
door de eiwitten aan te maken
die een echt hart ook
aanmaakt. Deze eiwitten
vervangen de functie van de
mal die langzaam oplost. Wat
je overhoudt is een hartklep
van patiënteigen materiaal.
Die groeit mee, zodat er nog
maar één operatie nodig is.”
In het laboratorium is aangetoond dat de onderzoekers
De jonge ondernemers ir. Martijn Cox (26) en ir. Mirjam Rubbens (27) zien een mooie toekomst in het commercieel
sterke hartkleppen kunnen
aan de slag gaan met de productie van lichaamseigen hartkleppen. Foto: Bart van Overbeeke
maken. Zo sterk dat ze voor
implantatie aan de linkerkant
van het hart in aanmerking zouden
nog niet op mensen getest.
kan worden.” Het standaardiseren van
kunnen komen. De kleppen aan de linBij schapen blijken de hartkleppen te
het opkweken past in mindere mate bij de
kerkant moeten sterker zijn dan die voor
functioneren. “De volgende stap is om
doelstellingen van wetenschappelijk
de rechter, omdat deze kant het bloed
aan te tonen dat het bij véél schapen kan”,
onderzoek aan een universiteit. Daarom
door het hele lichaam pompt. De rechter
zegt Cox. “Wij werken daarom aan het
werd deze activiteit ondergebracht in het
pompt het bloed enkel door de longen. De standaardiseren van het kweken van de
bedrijf QTIS/e. De BV is op dit moment
kleppen uit humaan materiaal zijn echter
hartklep, zodat er op grote schaal getest
een dochter van de TU/e. Uiteindelijk is
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ogen en handen’

Prof.dr. Bert Koopmans.
Foto: Bart van Overbeeke

Koopmans ziet allerlei voordelen in het
apparaat. “Het geeft de ultieme mogelijkheid om op heel kleine schaal ad hoc in te
grijpen. Het is niet bedoeld voor massaproductie, maar juist om afwijkingen te
maken en te onderzoeken. Je kunt er
flexibel mee inspringen op allerlei onderzoeksonderwerpen.” De Eindhovense
onderzoeksgroep concentreert zich in het
bijzonder op magnetische toepassingen.
“Je kunt dan denken aan de technologie
die wordt gebruikt voor de leeskop van
een harde schijfeenheid of aan toepassingen voor biosensoren.” Verder maakt
de Nova 600 het mogelijk om in de halfgeleiderindustrie op lokale schaal chips te
wijzigen en te bekijken of de chips in
orde zijn. Je kunt er ook structuren mee
manipuleren om daarmee de lichtgeleiding te beïnvloeden. Bovendien
werkt de onderzoeksgroep met de
leverancier aan een nieuwe methode om
ferromagnetische nanostructuurtjes te

schrijven. “Daarmee wordt het apparaat
nog breder inzetbaar.”
Koopmans verwacht dat ook andere faculteiten er profijt van kunnen hebben.
“Faculteiten waarbij materiaalkunde aan
bod komt zullen zeker interesse hebben.
Onder meer omdat je met het apparaat
prachtige dwarsdoorsneden kunt maken.”
Het zal nog even duren voordat alle
mogelijkheden van de Nova 600 volledig
kunnen worden benut. “We hebben
gelukkig een operator en onderzoeker
aan kunnen stellen die er al ervaring mee
hebben. Maar er is nog veel meer
mogelijk. Dat moeten we nog beter in de
vingers zien te krijgen. Je resultaat is
nooit alleen afhankelijk van de hardware,
maar ook van de expertise en vaardigheden van de gebruikers. Die werken er
hard aan om de komende tijd het onderste uit de kan te halen. Het is hoe dan ook
een prachtige speeltuin voor fantastisch
wetenschappelijk onderzoek.”/

het de bedoeling dat het als zelfstandig
bedrijf verder zal gaan. Cox: “Onze
partners van de Universiteit Utrecht doen
de testen op schapen. Hetzelfde principe
kan gebruikt worden voor bloedvaten. Dit
onderzoeken we in samenwerking met de
TU/e en de Universiteit Maastricht.”

hebben we een eigen lab nodig, evenals
een goed systeem voor kwaliteitscontrole.
Dat gaat miljoenen kosten, wat we niet
alleen kunnen opbrengen. Al binnen een
jaar zullen we de eerste investeerders aan
boord moeten hebben.”
De komende twee jaar werken Cox en
Rubbens parttime aan QTIS/e en parttime aan hun promotie. Daarna gaan ze
voltijd met het bedrijf verder. Cox: “Ik ben
altijd al geïnteresseerd in de businesskant van onderzoek. Het blijkt erg leuk
om het onderzoek waar je dagelijks mee
bezig bent, te vermarkten. Het kan in ons
geval een echte verbetering voor het leven
van hartpatiënten betekenen. Dat motiveert. Geld verdienen met iets waar je
mensen mee kan helpen. Een ideale
combinatie.”
Cox beseft dat het een traject is waarvan
de slagingskans allerminst vaststaat.
“Succes is nooit gegarandeerd, maar we
hebben een vliegende start gemaakt met
subsidiegeld uit de SmartMix (een
landelijk subsidieprogramma ter bevordering van innovatie en samenwerking
tussen bedrijven en kennisinstellingen
-red.). De toegevoegde waarde van het
product is ook evident. En zelfs als na
twee jaar blijkt dat er meer onderzoek
nodig is voordat we de kleppen kunnen
vercommercialiseren, is het bedrijf niet
mislukt. De kennis gaat niet verloren en
komt uiteindelijk ten goede aan de
patiënten, het duurt dan alleen wat
langer.”/

Lange adem
“We verkopen hartkleppen en bloedvaten,
en/of vercommercialiseren de technologie die nodig is om ze te maken”, zo
omschrijft Cox in het kort de doelstelling
van het bedrijf. Het duurt nog een aantal
jaar voordat de technologie is goedgekeurd en de materialen kunnen
worden geproduceerd en verkocht. Tot
die tijd kan het bedrijf volgens Cox geld
verdienen met contractresearch.
Het opzetten van een bedrijf in de biomedische sector vergt een lange adem,
weet de jonge ondernemer. Cox: “Het zal
nog minstens vijf jaar duren voordat voldoende is bewezen dat deze hartkleppen
bij mensen functioneren en dat ze bij reguliere operaties worden gebruikt. Het is
niet uitgesloten dat we tegen die tijd zijn
overgenomen door een groot bedrijf dat
bijvoorbeeld een distributiekanaal heeft.
Je ziet dit veel bij hightech spin-offs.”
Overigens is niet alleen het distributiekanaal een probleem voor startende
bedrijven. Ondernemingen als QTIS/e
hebben bovenal veel geld nodig om hun
product te ontwikkelen en te testen.
“Tegen de tijd dat we voor dieren en voor
klinische studies gaan produceren,

.

.

Student Elektrotechniek Cas Groot deed een
afstudeerstage bij halfgeleiderproducent
NXP op de High Tech Campus. “Mijn bege leider Pineda de Gyvez is hoogleraar op de
TU/e en werkt bij NXP, voor mij een ideale
combinatie.” Groot werkte aan een oplossing
voor een van de problemen die ontstaan nu
chips steeds kleiner worden. “Een deel van
de stroom die door de chip gaat, lekt weg. Die
lekstroom wordt in verhouding steeds groter,
nu chips kleiner worden en minder energie
verbruiken.” Een veelgebruikte methode om
de storende invloed van die lekstroom te ver minderen, is de kern van de chip uit te
schakelen en te ontladen als hij niet word ge bruikt. “Dat heeft echter twee nadelen. De in formatie in de registers van de chip blijft niet
bewaard, en de chip heeft wat tijd nodig
wanneer hij wordt opgestart.” Groot werkte
aan een methode die voor beide problemen
een oplossing biedt: dynamic power gating,
een nieuwe manier om de chipkern uit te
schakelen. “Dat is een ontwerpmethode die
energiezuiniger is. De student vergeleek met
simulaties de nieuwe dynamische power
g a t i n g m e t b e s t a a n d e me t h o d e n .

“Het is nogal prijzig om een nieuw ontwerp in
echte chips uit te proberen. Eerst moet het in
de simulaties kloppen, dan pas ga je daad werkelijk een chip bakken.” Het vergelijken
van de methoden was lastiger dan Groot had
gedacht. Desondanks waren de resultaten
goed: het bleek dat het ontwerp voor dynamic
power gating van Groot daadwerkelijk beter,
sneller en zuiniger was dan de bestaande me thoden. “Dat was een heerlijk moment.”
Een promovendus gaat het onderdeel van
Groot nu in een chip gebruiken.
“Binnenkort hoor ik dus of hij ook in praktijk
werkt.” Hij hoopt dat het onderdeel zal
worden opgenomen in het standaard repetoire van de chipontwerpers. “Dat is ook
een kwestie van lobbyen, je moet ervoor
zorgen dat mensen weten wat je er mee
kunt.” Daarmee mag hij binnenkort
beginnen: Groot heeft een baan gekregen bij
NXP.

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Zelforganisatie van zandhoopmodellen
TU/e-alumnus ir. Anne Fey promoveert op 18 maart aan de Vrije Universiteit Amsterdam
op wiskundige zandhoop-modellen. Fey’s onderzoek gaat over verschillende vormen van
zelforganisatie van deze modellen. Dit houdt bijvoorbeeld verband met de beweging van
de aardkorst, beurskoersfluctuaties en filevorming. Ze verrichte haar onderzoek in
Eindhoven, bij onderzoeksinstituut EURANDOM.
De wiskundige modellen zijn gedefinieerd op een rooster. Ieder roosterpunt heeft een
hoogte, of hoeveelheid zand, die onder een grenswaarde moet liggen. Iedere tijdstap
neemt de hoogte op een van de punten toe. Als een hoogte de grenswaarde overschrijdt,
moet er zand naar de naburige punten, totdat alle hoogtes weer onder de grenswaarde
liggen.
Zandhoopmodellen vertonen verschillende vormen van zelforganisatie. Het beste is dat
te zien in het geval dat alleen de hoogte van het middelste punt toeneemt. Het zand
breidt zich dan symmetrisch uit, in veelhoekachtige vormen waarin fractale patronen
ontstaan. Fractale patronen hebben een oneindige hoeveelheid details, waarbij motieven
zich op steeds kleinere schaal herhalen - denk bijvoorbeeld aan ijskristallen.
In de overige situaties is de keuze van het punt waar de hoogte toeneemt willekeurig. In
dat geval treedt ‘self-organized criticality’ op, een diepere vorm van zelforganisatie, die
ook wordt bestudeerd in uiteenlopende gebieden als de beweging van de aardkorst,
beurskoersfluctuaties en filevorming.
Fey was oorspronkelijk docente wiskunde. Via het programma Leraar in Onderzoek van
NWO Exacte Wetenschappen heeft ze de kans gekregen met wetenschappelijk onderzoek
kennis te maken. Dit beviel haar zo goed dat ze haar baan opzegde, om zich helemaal aan
het onderzoek te wijden. Inmiddels is ze de tweede leraar die vanuit het programma
promoveert.

13 maart 2008 Cursor
8/ Analyse

Minister Plasterk wil universiteiten
graag nog even te vriend houden
Ook binnen de wetenschappelijke wereld stuit dat op
onvrede. Zo pleit de KNAW
(genootschap van topwetenschappers en ‘geweten’ van de
wetenschap) voor openbaarmaking van de registers.

HOP/Bas Belleman
Wie betaalt eigenlijk de
bijzonder hoogleraar?
Universiteiten weten het
precies, maar willen hun
registers niet openbaar maken.
Minister Plasterk laat het zo.
Weinig principieel, wel
gewiekst.

Even, heel even, leek de
gerenommeerde wetenschapper
Ronald Plasterk als bewindsman
de universiteiten ertoe te gaan
dwingen. Hij zou de KNAW
vragen om een landelijk
overzicht te maken, schreef hij.
Maar later krabbelde hij terug.
In antwoord op Kamervragen
van de Socialistische Partij zegt
hij nu: “De gedragscode, de
wijze waarop de instellingen
daaraan uitwerking geven en de
naleving ervan is de verantwoordelijkheid van de instellingen
zelf. Daarin heb ik geen rol.”

In wetenschappelijke tijdschriften is het allang gebruikelijk dat onderzoekers mogelijke belangenverstrengeling
vermelden. Wie een studie naar
longkanker doet, moet opbiechten wanneer hij betaald wordt
door een sigarettenfabrikant.
Zou het dan - als je de lijn
doortrekt - geen goed idee zijn
als Nederlandse universiteiten
vertellen welke bedrijven en
belangengroeperingen hun
bijzonder hoogleraren betalen?
Het staat niet voor niets in de
gedragscode van universiteitenvereniging VSNU dat de universiteiten een register bijhouden
met relevante nevenfuncties van
hun werknemers. “Dit register is
bij voorkeur openbaar”, staat er
ferm. De gegevens zullen er wel
zijn, maar de universiteiten
houden ze angstvallig geheim.

Ommezwaai
Zijn opstelling valt niet vanuit
zijn wetenschappelijke achtergrond of zijn principes te
verklaren en zijn eerste reflex
was duidelijk een andere. Zijn
ommezwaai heeft waarschijnlijk
een politieke reden.
Ronald Plasterk, minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Want er is eigenlijk geen groot
praktisch probleem met de

onafhankelijkheid van bijzonder
hoogleraren. De KNAW kon
geen enkel voorbeeld noemen
waarin het vreselijk mis is
gegaan. Het blijft bij vage
beweringen van het kaliber:
onderzoekers voelen wel eens
druk van hun opdrachtgever. De
openbaarheid zou dus alleen het
gevoel van eerlijkheid en transparantie bevredigen en niet werkelijk een misstand wegwerken.
Plasterk heeft de universiteiten
al ernstig tegen de haren ingestreken door zomaar honderd
miljoen uit hun bekostiging over
te hevelen naar wetenschapsfinancier NWO, die het moet
verdelen over de beste wetenschappers.
Tel daarbij op dat hij nog veel wil
veranderen in de onderzoekswereld door graduate schools te
introduceren die op Amerikaanse leest geschoeid zijn en de conclusie is eenvoudig: wil Plasterk
draagvlak behouden, dan moet
hij zijn laatste krediet niet verspelen.
Dramatisch samengevat: Plasterk
moest kiezen tussen het principe
van openbaarheid en de bloei der
wetenschap. En dan weet hij wel
waar hij voor kiest./

.

Haal jij Olympus
naar de Lage Landen?
Wil jij als McKinsey consultant meedenken met het NOC*NSF over de vraag of Nederland de Olympische Spelen zou
moeten organiseren? Schrijf je dan in voor onze Spring Academy van 20 tot en met 23 mei 2008!
Gedurende vier dagen geven wij je een indruk van
hoe het precies werkt bij McKinsey. Bijgestaan
door één van onze projectleiders breng je met je

team in kaart of Nederland klaar is voor de
organisatie van de Olympische Spelen. Hiervoor
reis je af naar een voormalige Olympische stad en

presenteer je bij thuiskomst je bevindingen aan
het team van het Olympisch Plan 2028 van
NOC*NSF. De Business Course is speciaal be-

doeld voor Master studenten in de laatste fase
van hun studie. Ga voor meer informatie naar
www.mckinsey.nl en schrijf je in!

Challenge your ambition at mckinsey.nl
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“Het blijft oppassen met de PvdA”
Studentenbonden/Thijs den Otter
De studentenbonden zijn het niet eens geworden over de
nieuwe aflossingstermijn van de studieschuld. Het ISO heeft
geen bezwaar tegen 25 jaar, maar de LSVb houdt vast aan
vijftien jaar.
Als het aan minister Plasterk ligt, krijgen
afgestudeerden straks tien jaar langer de
tijd om hun studieschuld af te lossen. Hij
kondigde dat aan in zijn strategische
agenda. Maar een halszaak wil hij er niet
van maken. Hij zegde de Tweede Kamer
eind vorig jaar toe dat de studentenorganisaties wat hem betreft mogen uitmaken
of de verlenging er al dan niet komt. Veel
concreter zijn de lobbykansen van voorzitters Lisa Westerveld (LSVb) en
Bastiaan Verweij (ISO) de afgelopen zes
maanden niet geweest.
Maar aan de vooravond van het formele
overleg met de minister in de Studentenkamer moeten de beide voorzitters
erkennen dat ze de minister niet eensgezind kunnen adviseren. Het ISO heeft
geen probleem met Plasterks voorstel.
“Tien jaar langer aflossen kost weliswaar
meer rente”, zegt Verweij, “maar je
betaalt wel een lager maandbedrag. En
wie wil, kan zijn schuld natuurlijk ook in
vijftien jaar aflossen.” Gunstig is volgens
hem ook dat afgestudeerden pas gaan
betalen als ze 120 procent van het minimumloon verdienen. “Nu is het minimumloon de ondergrens.”
Westerveld van de LSVb wil echter vasthouden aan een aflossing van vijftien jaar.
“Ten eerste omdat mensen met een
mager inkomen dan tien jaar korter tegen
hun schuld aanhikken en ze het
eventuele restbedrag eerder kwijtgescholden krijgen.” Maar er speelt ook
een strategisch motief: “We zijn bang dat
de stap van een langere aflossingstermijn
naar een sociaal leenstelsel heel klein is.
En daarmee hebben we grote moeite.”
Het blijft volgens de bonden oppassen
met de PvdA. In januari stelde fractievoorzitter Tichelaar nog voor dat
studenten in de toekomst hun volledige

opleidingskosten moeten terugbetalen.
Ook Plasterks besluit om de positieverbetering van leraren onder meer te
bekostigen met een verhoging van het
collegegeld, viel slecht. “Het gaat om 22
euro per jaar en daarvoor ga je geen actie
voeren”, verzucht Verweij. “Toch blijft het
vreemd dat de minister het lerarentekort
geheel uit eigen zak wilde betalen en dat
het collegegeld wordt ingezet voor andere
sectoren dan het hoger onderwijs. Wij
gaan als studentenbonden toch ook niet
roepen dat de Nederlandse troepen uit
Uruzgan weg moeten omdat het hoger
onderwijs geld tekort komt? Feit blijft wel
dat het hoger onderwijs met min of meer
hetzelfde geld steeds meer studenten
moeten opleiden.”
ISO en LSVb hebben meer kritiek op
Plasterk. “Hij heeft zijn stokpaardjes”,
zegt Westerveld. “Over wetenschap en
graduate schools weet hij alles, maar ik
vraag me af of hij de andere nota’s over
het hoger onderwijs wel leest. Ik vrees dat
onze notitie over medezeggenschap op de
achterbank van zijn dienstauto is blijven
liggen.”
Eén gelukje: op het punt van medezeggenschap hebben de bonden de wind
mee. Verweij: “Dankzij minister Plasterk
en een Tweede Kamer die de raden meer
inspraak willen geven, lopen we voor het
eerst in jaren niet tegen een betonnen
muur op.” Westerveld beaamt dat. “Dat
studenten niet geïnteresseerd zijn in
inspraak, komt voor een groot deel
doordat de raden nu zo weinig te zeggen
hebben. Op het moment dat we vaker het
recht hebben ‘nee’ te zeggen tegen voorstellen van besturen en met eigen aanvullingen te komen, kunnen we beter laten
zien waarom medezeggenschap zo
belangrijk is. En dat geldt niet alleen voor
de centrale medezeggenschap, maar ook

voor opleidingscommissies. Die zijn ontzettend belangrijk voor het functioneren
van een instelling, maar worden nog vaak
genegeerd.”/

Lisa Westerveld (LSvB)

.

ISO en LSVb zijn onlangs begonnen
met een wervingsactie voor nieuwe be stuurders. Studenten die de degens
willen kruisen met minister Plasterk of
gewoon willen meepraten over de
toekomst van het hoger onderwijs,
kunnen zich melden via de sites
www.lsvb.nl en www.iso.nl.

Bastiaan Verweij (ISO)
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Bommen op de Bunker voor een
betere studentenstad
Eindhoven studentenstad/Ivo Jongsma
Illustratie/David Ernst
Eindhoven is geen echte studentenstad. Zo denkt bijna heel Nederland erover. TU/e-projectleider drs. Joep Huiskamp werkte het afgelopen jaar aan een notitie die de eerste aanzet moet
geven om dit beeld te veranderen. Eindhoven moet een eigenzinnige studentenstad worden,
staat in zijn rapport. Daarvoor is wel kritische massa nodig: in 2020 moeten er
15.000 studenten in Eindhoven wonen - een groei van dik vijftig
procent. En de Bunker moet plat, vindt Huiskamp.
Studenten moeten niet samenhokken, ze
moeten - letterlijk en figuurlijk - meer
de stad opzoeken.
gezelligheidsverenigingen nu samen
onderdak hebben in de betonnen kolos
aan de Kennedylaan. Maar niet voor lang,
wat Huiskamp betreft. “De Bunker is
symbool geworden voor het in zichzelf
gekeerde studentenleven in Eindhoven”,
schrijft hij in zijn notitie. Het
Eindhovense studentenleven is onzichtbaar, en daar is de
locatie van de Bunker
- in een woonwijk mede debet aan. De
gezelligheidsverenigingen - SSRE,
het ESC en
Wat maakt
een stad nou precies
een studentenstad?
Het lijkt misschien
vreemd, maar Joep
Huiskamp kan en wil
deze vraag niet beantwoorden. “Die discussie, daar zijn we
snel van afgestapt”,
vertelt Huiskamp over
de eerste schreden op
weg naar zijn notitie.
“Een nauwsluitende definitie opstellen heeft helemaal geen zin.
We hebben gewoon gezegd: Eindhoven ís
een studentenstad.” Alleen geen studentenstad die voldoet aan het clichébeeld.
Een sfeervol oud centrum met grachten
en dito oude panden, een overdaad aan
oude fietsen, studenten die zich vol
branie met hun tradities manifesteren.
Dat hebben we allemaal niet - en moeten
we ook niet willen, vindt de projectleider.
“Eindhoven is een bijzondere stad, met
een bijzondere universiteit. Daar moeten
we onze kracht van maken.” Niet meer
werken vanuit de verdediging dus kijkend naar wat er allemaal niet is - maar
het bijzondere uitbuiten dat er wél is: een
jonge universiteitsstad die sterk is in
technologie en design.
Op 21 februari was er een laatste discussiebijeenkomst over dit onderwerp, in het
Auditorium. Dik honderd studenten en
andere geïnteresseerden kwamen daar
hun mening geven over de kwestie en
impliciet ook over de ideeën van Joep
Huiskamp. Een enthousiaste ‘quizmaster’ - dr. Lucas Asselbergs van
Industrial Design - probeerde met prikkelende stellingen en vragen de studenten het achterste van hun tong te laten
zien. Het was typerend voor de aanpak
van Huiskamp, die afgelopen jaar de
meningen peilde middels onder meer een
groot discussiediner in Kennispoort, een
aftrapbijeenkomst in Dynamo en een
debatdiner in de Zwarte Doos. Verder
voerde hij nog veel gesprekken met
andere belanghebbenden.
Want niet alleen de TU/e is gebaat bij het

project. “Het is niet sec een wervingsactie
om meer studenten op de TU/e te
krijgen”, vertelt Huiskamp. Het is ook
goed voor de studenten zelf: meer studenten in Eindhoven betekent potentieel
meer leden voor de verenigingen. Het betekent meer activiteiten voor en door studenten - een bruisender studentenleven
dus. En het leidt tot meer hoogopgeleide
werknemers, iets wat broodnodig is voor
de kennisregio rond Eindhoven. Ook
kunnen stad en gemeente profiteren van
de aanwezigheid van meer jong talent.
Kortom, redenen genoeg om ‘Eindhoven
Studentenstad’ op de kaart te zetten.
Huiskamp heeft daartoe enkele opmerkelijke programmalijnen bedacht. Een
ervan draagt de schertsende naam ‘Bomb
the Bunker’. Een kleine anderhalf
miljoen investeerde de TU/e afgelopen
jaar in het opknappen van het gebouw,
waardoor alle cultuurverenigingen en

Demos - zouden naar het centrum
moeten verhuizen, vindt Huiskamp. En
de cultuurverenigingen zouden beter af
zijn op Strijp-S, het oude fabrieksterrein
dat momenteel wordt veranderd in een
broedplaats voor cultuur, muziek en
design. Daar ligt veel meer potentieel
voor kruisbestuiving dan in de Bunker.
Alleen dan niet meer met studenten,
maar met ‘burgerinitiatieven’.
En dat is precies hoe Huiskamp de
toekomst van Eindhovense studentenleven ziet: in samenwerking met de rest
van de stad, in plaats van in afzondering.
Nu gebruiken Eindhovense studenten
hun talenten grotendeels alleen voor
zichzelf - waarom zou je die creativiteit en
kennis van studenten niet inzetten voor
de stad? Denk aan hulp bij huiswerk,
fundraisers, daklozendiners of schoonmaakacties. Denk aan studieprojecten
rond kwesties die in de stad spelen.

Ook gemeente werkt aan
studentenbeleid
Ook het gemeentebestuur werkt aan beleid
om Eindhoven te profileren als studenten stad. Dit voorjaar gaat een beleidsstuk naar
de gemeenteraad. Drie man werken aan dit
thema. “Niet fulltime, maar wel heel nadruk kelijk”, aldus Jack van den Eijnden van de
gemeente Eindhoven. Het beleid van de ge meente is afgestemd op dat van de TU/e, en

heeft dezelfde ‘geest’. Van den Eijnden:
“Hoe betrek je de student bij de dingen die
gebeuren in de stad. We kijken vooral naar
de vraag: welke rol kan de gemeente daarin
spelen? We moeten de initiatieven van
studenten zoveel mogelijk faciliteren en
studenten laten voelen dat ze welkom zijn.”

Huiskamp verwacht dat er onder studenten best animo voor bestaat.
“Studenten komen hier op hun achttiende. Dan richten ze zich eerst op hun
eigen groepje. Maar daarna gaat de blik
steeds meer naar buiten.” Een ook qua
cultuur kan de student veel meer opgaan
in Eindhoven. Er zouden meer grote
studentenevenementen in de stad
moeten komen. En de stad zou zich met
haar evenementen en activiteiten duidelijker moeten presenteren aan de studenten. Dat betekent overigens niet dat
de student alleen nog maar bezig moet
zijn met ‘de stad’. Huiskamp: “Je moet als
student, behalve de dingen die je al doet,
óók je gezicht aan de stad laten zien.”
Het zijn creatieve, onconventionele
ideeën. Maar het grootste manco van
Eindhoven als studentenstad is daarmee
nog onbesproken: er wonen hier simpelweg te weinig studenten om goed
zichtbaar te zijn. Zo’n vijf procent van de
Eindhovense bevolking is student. In
Delft is dat het dubbele, in Groningen
zelfs meer dan het drievoudige. ‘Meer
studenten in Eindhoven’ is dan ook
actiepunt één in de notitie van Huiskamp.
In 2020 moeten er 15.000 studenten in
de Lichtstad wonen, tegen zo’n 10.000
nu. Studenten moeten ‘verleid’ worden,
onder meer door goede, betaalbare huisvesting. Door nieuwe studentencomplexen te bouwen, bijvoorbeeld op de
TU/e-campus en op Strijp-S. Kwalitatieve
huisvesting bij voorkeur, en eigenzinnige. Studenten Bouwkunde of
Industrial Design zouden daaraan
kunnen bijdragen, onder de noemer
‘ontwerp je eigen studentenstad’, vertelt
de beleidsmedewerker.
Het aanpakken van de werkelijkheid is
het allerbelangrijkste om het imago van
Eindhoven te veranderen, vindt
Huiskamp. Maar het moet ook uitgedragen worden. Communicatie dus. Ook
daar heeft hij een reeks van ideeën voor
bedacht. Bijvoorbeeld de opzet van een
groot online studentenplatform, een
digitale totaalcommunity voor en door
Eindhovense studenten.
Binnenkort krijgt de notitie waarschijnlijk goedkeuring van het College
van Bestuur van de universiteit en is
daarmee officieel ‘beleid’. Dat wil echter
niet zeggen dat de TU/e alle plannen in
de notitie zelf gaat oppakken. Het kan
alleen in samenwerking met alle partijen:
studentenorganisaties, onderwijsinstellingen, gemeente en woningcorporaties.
Wie het allemaal gaat betalen, of wat het
gaat kosten, daarover heeft Huiskamp
bewust nog niks geschreven. “Anders
fixeert iedereen zich te veel op de kosten
en minder op de ideeën.”
Studenten moeten meer doen met en in
de stad, is de strekking. Maar willen de
studenten dat zelf wel? Tijdens de afsluitende discussiebijeenkomst, afgelopen maand, kregen de aanwezige studenten de vraag voorgelegd: wie van jullie
is van plan om na zijn afstuderen in
Eindhoven te blijven wonen? Slechts een
enkele hand ging de lucht in. Er is dus
nog werk aan de winkel. Maar Huiskamp
gelooft er in. “Het onderwerp leeft, mede
door alle discussies. De tijd is rijp.”/

.

De notitie van Joep Huiskamp kan worden
gedownload via de TU/e-website.
Kijk onder de sectie ‘Student’, klik op
‘Eindhoven Studentenstad’.
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Chattarbir Singh

“Going abroad also means crossing the
boundaries in your own mind”
‘Enterprising’ is a label
that fits Chattarbir Singh
to a T. The 26-year-old
Indian PhD candidate (at
the department of
Chemical Engineering
and Chemistry) followed
his Master training in
Eindhoven, plays cricket
at PSV Tegenbosch and
introduced this sport at
the Students Sports
Center. And he is an executive member of a
platform set up recently
for newcomers from
India. In the first few
months after his arrival
in the Netherlands, in
2004, things did not look
that bright, though.
“Then, for the first time, I
really felt the meaning of
‘being alone’.”
Make no mistake: the story
of Chattarbir Singh is not
a tear-jerker. If you ask
this positive-minded
Indian now what exactly
was wrong with everything
when he came to the
Netherlands, he is having
trouble dishing out the
details. He does remember that it was a dark
period. “I’m an outgoing
person”, says the Indian,
“I don’t want to lock
myself up into a room.
And yet that was precisely
what I had to do here in
the beginning.”
For how do you get in
touch with people, if you
have got your hands full
with everything that you
need to take care of, if you
do not know where to find
companions in adversity,
and you have no idea how
to make contacts in
another culture? “It was
very difficult to approach
anyone initially. I look very
different. And I did not

Photo: Bart van Overbeeke

know how to behave in
order to avoid offending
people. So what is your
safest option then? Sit
still, do nothing.”
The Dutch are different
from the Indians. And yet
it was precisely this fact
that put him on the track
towards the Netherlands,
during his Bachelor
internship at a DSM
factory in India. Singh:
“That’s how I got into
contact with Dutch people.
I was quite happy with the
freedom I had doing my
research there. And they
were quite supportive
about pursuing my own
ideas. So I thought: why
not the Netherlands?”

Family
It was very hard to actually
take the decision to go and
follow a Master program
in the Netherlands. Singh
takes off his spectacles to
explain this. “In India, traditionally you live together
with your family. At supper
in particular, which is the
most important moment

of the day. And I was the
first one of the family to go
abroad for a longer period
of time.” Moreover, at that
time Europe was turning
its back on ‘foreigners’
more and more. In France
people wanted to prohibit
turbans - what if they
should do so in the
Netherlands as well?
“Maybe they’ll kick me out
of university”, he thought.
Still, he went. “Going
abroad, is also like crossing the boundaries in
your own mind”, is how he
looks back on his choice. It
seems as if by doing so he
has paved the way for
others: some of Singh’s
nephews have meanwhile
taken up studies outside
India also.
For that matter, Singh
suspects that far greater
number of foreign students
would come to the Netherlands if it was easier to
obtain a work permit here.
In that case students
would be able to pay for
their studies themselves,
instead of - like Singh -

being forced to take out
loans. Now many Indians
decide to go to the USA,
for instance, where they
are allowed to work and
only need to bridge the
initial period with a loan,
says the PhD candidate.

Cricket
Singh’s loneliness did not
last for years. “I had a
steep learning curve”, he
explains, when talking
about his first few months
in the Netherlands.
Especially by the time
when the cricket season
begins again early in
2005, and he makes
contact with more people
at PSV Tegenbosch - where
he plays in a team starring
seven students and employees from TU/e - his
social life starts picking up
again.
Cricket is the sport in
India, and Singh has
played it for as long as he
can remember. Also, he

wants to get Eindhoven
students to take up cricket
too. Indeed, he has found
out that there are plenty of
Dutch cricket clubs, for instance in Haarlem, The
Hague and Amsterdam,
but not in the southern
part of the country. “We
have everything at the
Sports Center. Cricket was
the only thing missing.”
That is why during the
summer of last year he
took the initiative to introduce cricket on
campus. He is not hopefully daydreaming about a
student club yet, but there
is a big smile on his face
when he admits “that
would be fantastic”.
Singh has found his feet in
the Netherlands. It is no
longer a matter of course
to return to India straight
away after having obtained
his PhD. “I will return
eventually, but first I want
to gather relevant work experience here.”./

.

The English Page is written by Paula van de Riet and Ingrid
Magilsen. They can be reached at engcursor@tue.nl.

Riot police exercising on TU/e campus

Photo: Bart van Overbeeke

On Wednesday nights 5
and 12 March the riot
police (ME) engaged in a
large-scale exercise on
the TU/e campus.

Approximately eighty police
officers armed with truncheons and equipped with
helmets and gas masks
entered the W-hal, among
other places. After the de-

parture of the Joint Technical Department this hall
has been virtually empty.
The purpose of the exercise
was to keep a diverse group
of
ringleaders
under

control.
Some
thirty
warders from the prison in
Vught and a number of employees from a security
company acted as demonstrators. Activities did not
proceed entirely perfectly.
During the first exercise
one of the ‘rioters’ broke
his thumb when things
turned slightly too realistic.
During
this
training
exercise the police dogs
section was deployed also,
as was the mounted police.
Five of the demonstrators
were dressed in padded
yellow overalls in part or in
full. The dogs could bite
into the well-protected opposing party to their heart’s
content. Some dogs were
really at the end of their
tether when the night was
over. Their impressive
barking had turned into a
mere timid cough. “Things
will be very quiet in the

kennel tonight”, one of the
dog handlers said with a
smile.

Publicity
According to a police
spokeswoman the riot
police
regularly
uses
vacant business premises
and offices in the region to
practice. She does not rule
out the possibility that the
campus will serve as a
training ground again
some time in the future.
Three years ago the event
took place there as well.
Then a number of TU/e
students acted out the part
of demonstrators.
This time the police gave
little publicity to the
training and besides, the
exercise occurred in the
evening from 19.30 to 21.15
hours, so that most
students will have missed
the spectacle altogether./

.

The IcTheek is one of those
important, yet under appreciated places on the
campus. Sure, the Vertigo
has its atrium, the Helix
has its glass facade and the
Pavillion has the labyrinth
passages. But the IcTheek,
in all its simplicity, is the
cultural melting pot of the
campus.
It was one of the first
places I visited on campus.
Since then I’ve spent many
caffeine fuelled spells in
this place, solving
problems, writing reports,
or simply bouncing ideas
around my head.
And if you spend enough
time there, you start
observing the people
around you. Slowly and
surely you can identify
certain types based on
their behaviour. You see
the Erasmus exchange
students with their
webcams and mic, chatting
with their boyfriends /
girlfriends back home. You
see the Asian students,
engrossed in their assign ments, deftly manoeuvring
their mouse in a manner
that only years of playing
Warcraft could perfect. You
see a bunch of students
quietly reading their
lecture notes and you know
they are Dutch, because
they pack up and leave the
minute the clock strikes
thirty minutes past five.
And then there are the
regulars. Like a famous
club, the IcTheek also has
its own tribe, its cult
following. We are the
regulars and we come from
all over the world. We are
the people who one fine
day innocently stepped in
just to check our email, and
then never left. Super fast
internet and the coffee
machine had us hooked.
You see us at all hours, day
after day, occupying our
favourite seats. That
strange green thing at the
back pretending to b e an
art sculpture is our mascot
and contains our secret
stash of Red Bull.
The IcTheek is where all our
actual work gets done –
torrents that need to be
downloaded, YouTube
videos that need to be
watched, and messenger
buddies that need to be
chatted with. Sometimes to
take a break, we write our
reports and solve assign ments as well. On rare
occasions, we even step
out into the outside world.
So, join me and my fellow
brethren of the IcTheek
club (you know who you
are) in acknowledging our
favourite place on campus,
our home away from home.
Long live the IcTheek !

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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Mensen
Promoties
Drs. H.H. Nap verdedigt dinsdag 18
maart 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 ‘Stress in Senior
Computer Interaction’. Nap promoveert
aan de faculteit Technologie
Management.
Ir. D. van den Borne verdedigt op woensdag 19 maart 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 ‘Robust Optical
Transmission SystemsModulation and
Equalization’. Van den Borne promoveert
aan de faculteit Elektrotechniek.
Mrs. D. Sreenivasan MSc verdedigt op

woensdag 19 maart 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 ‘Capture, relaxation
and recombination in quantum dots’.
Sreenivasan promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde.
Ir. T. Mulder verdedigt op donderdag 20
maart zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in het
Van Abbemuseum. De titel van het
proefschrift luidt ‘Equilibration and
deformation of glass-forming polymers:
molecular simulation via connectivityaltering Monta-Carlo and scale-jumping
methods’. Mulder promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde.

Van Abbemuseum. De titel van het
proefschrift luidt ‘Local dynamics and
deformation of glass-forming polymers:
modelling and atomistic simulations’.
Vorselaars promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde.
Ir. J. Maljaars verdedigt op donderdag 20
maart 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 ‘Local buckling of slender aluminium sections exposed to fire’.
Maljaars promoveert aan de faculteit
Bouwkunde.

Studentenleven
Ichtus
Glad You Asked

Ir. B. Vorselaars verdedigt op donderdag
20 maart zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in het

De Glad You Asked is een ontdekkingsplaats voor mensen die willen nadenken
over vragen zoals: bestaat er een God, als
er een God bestaat waarom is er dan lij-

den? Het gaat om tien bijeenkomsten
met korte filmpjes, pittige vragen en discussies. De eerste avond is woensdag 19
maart om 19.00 uur in de Bunker, in het
Ichthuskantoor. Voor meer informatie:
www.ichthuseindhoven.nl/ of mail
gladyouasked@ichthuseindhoven.nl.

wordt ingegaan op de persoonlijke, dagelijkse praktijk. De bijeenkomst is van
14.00 tot ongeveer 16.30 uur.
Aanmelden voor 20 maart via
www.tue.nl/secretaressesupport

Integrand Eindhoven

Technicus (MTS) - experimentele vloeistofdynamica (V34.307), de groep Wervel
Dynamica van de faculteit Technische
Natuurkunde (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1714,00 t/m 2383,00 euro).

Nieuwe bestuursleden gezocht
Integrand zoekt bestuursleden die een
jaar deel willen uitmaken van een team
om professioneel te leren vergaderen,
onderhandelen, samenwerken, presenteren, netwerken en nog veel meer.
Interesse? Bel dan naar 040 2474316 of
mail naar eindhoven@integrand.nl.

Secretaresses
Workshop
In de filmzaal van de Zwarte Doos is
maandag 21 april een workshop voor
TU/e-secretaresses. Drs. Aynur Dog van
de Hogeschool van Amsterdam vertelt
over conflicthantering. Na haar lezing

Vacatures

Technicus (HTS) - experimentele vloeistofdynamica (V34.309), de groep
Mesotopic Transport Phenomena van de
faculteit Technische Natuurkunde (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2220,00 t/m 2966,00
euro).
Voor meer info: www.tue.nl/vacatures.

Leuke Bijbaan?
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

www.contacture.nl
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You Echo op Cross-linx8 festival
Muziekcentrum. You Echo
staat geprogrammeerd op het
Loading Doc#2 waar
normaliter de vrachtwagens
hun spullen uitladen. Het is
een kleine, kille, langwerpige
doos. Hoe is de akoestiek
daar? “Goede vraag!”

Een avontuurlijk festival op de
grens van klassieke muziek en
pop, onder die noemer staat
het rondreizende Cross-linx
festival bekend. Op deze
achtste editie zal EELS, de band
rondom Mark Everett, de
publiekstrekker zijn in
Eindhoven. Een bijzondere
compositieopdracht en
verrassende minioptredens op
onverwachte plaatsen, maken
het tot een waar spektakel.
Frans van Gastel, september
2006 afgestudeerd in bouwkundearchitectuur op de TU/e,
is uitgenodigd voor een
optreden tijdens deze editie
van Cross-linx.
“Het is voor de eerste maal dat ik
live ga optreden met You Echo”,
zegt Frans van Gastel. “Eigenlijk
is You Echo een eenmansproject. Speciaal voor deze
gelegenheid heb ik trompettist
Milan Mes gevraagd om mee te
doen.” Van Gastel, van huis uit
drummer, kent Mes nog uit een
vorige band, Mr Moody. Ze
zullen in Muziekcentrum Frits
Philips drie sets van een
kwartier verzorgen. In allerijl
zijn zes nummers uitgekozen,
afgelopen week repeteerden ze
voor het eerst. Elektronica speelt
een belangrijke rol. De trompet
van Mes, de elektronische
drums, gitaar, melodica en xylofoon van Van Gastel krijgen
speciale effecten om sferische
muziek te maken. Animaties
completeren de multimediavoorstelling. “Met You Echo ben
ik bezig een DVD uit te brengen.
Beelden daarvan tonen we ook

Foto: Edwin van Gastel

op Cross-linx. Ze zijn gemaakt
door illustratrice Miss Vormt en
de Eindhovense stadsdichter
Arnoud Rigter. Verder gebruik
ik animaties die ik maakte van
schilderijen van de Amsterdamse kunstenaar fben.” Rigter
maakte een poëziefilm waarin
hij het nummer ‘Leave by the
northern light’ heeft verwerkt.
De muziek van Van Gastel leent
zich goed voor beelden. Hij heeft
onlangs muziek gecomponeerd
voor de danstheatervoorstelling
Flex en de muziek geschreven

voor het afstudeerstuk van
choreografe Lisa Maduro.

Krochten
You Echo is een van de acht bijzondere minioptredens die
plaatsvinden in de doolhof
backstage. De organisatie noemt
het Music Mining maar het is
niet de bedoeling dat de
bezoeker zelf op zoek gaat naar
de juweeltjes van het festival. In
groepen van ongeveer twintig
personen worden zij rondgeleid
door de krochten van het

Cross-linx is een jaarlijkse
coproductie van de muziekcentra Frits Philips, Enschede
en Vredenburg in samenwerking met onder andere
Effenaar en TAC. Het Music
Mining-programma vindt
alleen plaats in Eindhoven.
Voor elke festivaleditie
verleent Cross-linx een compositieopdracht aan spraakmakende artiesten. Dit jaar
gaat de eer naar singer-songwriter Teitur, componist Nico
Muhly en Holland Baroque
Society.
‘s Middags is er in de binnenstad ook wat te merken van
Cross-linx. De band Contra
Contra, met bouwkundealumnus Daan Mol speelt op een
rijdend podium. Van Gastel is
blij dat er buiten ook activiteiten
zijn, gratis toegankelijk welteverstaan. “Wie in het Muziekcentrum alleen een klein
optreden wil bezoeken, zal toch
de volle mep moeten betalen.
Aan de andere kant, wanneer je
het complete programma ziet, is
het wel een heel redelijk entreegeld.”
Muziekcentrum Frits Philips, in alle
zalen, hoeken en kieren: 15 maart, vanaf
19.30 u. Entree 30 euro

Mag de overheid individuele
vrijheden beperken om
zodoende effectiever te
kunnen optreden tegen een
terroristische dreiging? En zo
ja, hoever mag men daar dan
mee gaan? Die vragen zullen
maandag 17 maart ongetwijfeld
aan bod komen tijdens de
discussiebijeenkomst over het
individu en de staat.
Voorafgaand aan de discussie
vertoont Studium Generale de
film ‘V for Vendetta’.

Scène uit de film V for Vendetta.

cel - de Hofstadgroep, die nog
meer aanslagen in voorbereiding had. Op grond daarvan
werden negen leden van de
Hofstadgroep opgepakt. Op 23
januari van dit jaar oordeelde het
gerechtshof echter dat van een
organisatie zoals in de wet omschreven geen sprake was,
waardoor ook van een terroristische organisatie geen sprake
kon zijn. Alle verdachten
werden voor het delict ‘lidmaatschap van een terroristische
organisatie’ in hoger beroep vrij-

gesproken. SG-medewerkster
Anna Houwen hoopt dat de discussie studenten alert maakt op
het feit dat de overheid sluipenderwijs steeds meer controle
krijgt op de private sfeer van
personen. Houwen: “Vaak hoor
je jongeren zeggen: ‘Ik heb toch

Gerard van Maasakkers, J.W. Roy,
Karel Franken en de vier mannen
van Songwriters United zijn de
gasten die de bibliotheek heeft
uitgenodigd om het Boekenweek
Evenement swing te geven. Het
zijn allen muzikanten die hun
eigen teksten schrijven en zingen.
Vooraf, vanaf 12.00 u, zal er een
live-radio-uitzending van Omroep
Brabant worden opgenomen,
waarin aandacht voor de
Brabantse cultuurhistorie. Wie
bibliotheeklid wordt tijdens de
boekenweek krijgt een bon voor
het Boekenweekgeschenk ‘De
pianoman’, geschreven door
Bernlef, én een boekenbon van vijf
euro. Bibliotheek Witte Dame,
zondag 16 maart,14.30- 16.30 uur.
Entree gratis.

/Playlab

In Playlab komen vijf muzikanten,
uit verschillende muziek stromingen eenmalig bij elkaar
voor een sessie. ’s Middag
repeteren, ’s avonds spelen. Voor
dit muzikale laboratorium heeft
Playlab programmeur Monique
van den Boogaard uitgenodigd:
beeldend kunstenaar/muzikant
Rik van Iersel, contrabassiste
Rozemarie Heggen, blazer Patrick
Votrain, DJ Arjen de Vreede en
zanger/contrabassist Onno
Kortland, ook wel bekend als
Stuurbaard Bakkebaard. Wat deze
combinatie oplevert kan alleen op
de avond zelf ervaren worden.
Effenaar, kleine zaal: 19 maart,
vanaf 21.00uur. Entree gratis.

/Control

De Nederlandse fotograaf en
cineast Anton Corbijn won in 2007
in Cannes de prijs voor de beste
Europese film, met zijn debuut
Control. Deze film is een biopic
over Ian Curtis, zanger van de le gendarische post-punkband Joy
Division. In zwart-witbeelden
vertelt Corbijn over de getalen teerde, ambitieuze, maar ook on zekere adolescent die fysiek, hij
was epilepticus, en mentaal niet
opgewassen bleek tegen zijn roc kleven. Op 18 mei 1980 - aan de
vooravond van zijn eerste grote
Amerikaanse tournee - pleegt hij
zelfmoord. Curtis’ rol wordt ge speeld door de eveneens debu terende Sam Riley. De Britse on derkoelde humor maakt de film
behalve tragisch, ook grappig.
Filmhuis De Zwarte Doos: 13,18 en
19 maart vanaf 20.00 uur.
Entree 2,50 euro (studentenpas)
en 7 euro.

Hoever mag de overheid gaan?

De uit 2005 stammende film ‘V
for Vendetta’ van de regisseur
James McTeigne schetst een toekomstbeeld van de Britse maatschappij, waarin een militaire
dictator alleenheerschappij heeft
gekregen door onder de bevolking voortdurend angst op te
roepen voor terroristische aanslagen. De film stelde daarmee
indirect de misstanden aan de
kaak die waren voortgekomen
uit de terroristische aanslagen
op de Twin Towers en het
Pentagon in 2001. Als reactie
daarop werden in de Verenigde
Staten de bevoegdheden van de
overheid met betrekking tot het
kunnen controleren van haar
burgers aanzienlijk vergroot.
Het is een thema dat ook in de
Nederlandse politiek actueel
werd toen in 2004 Theo van
Gogh werd vermoord door de
moslimextremist Mohammed
Bouyeri. Bouyeri zou deel
uitmaken van een terroristische

/Boekenweek
Evenement

niets te verbergen, dus wat meer
controle maakt mij niets uit. Dat
moet dan maar voor meer veiligheid’. Ze realiseren zich echter
niet wat meer controle precies
betekent en stellen zich ook niet
de vraag waar dan eigenlijk de
grens zou moeten liggen.”/

.

De film ‘V for Vendetta’ start om 19.00 uur in de filmzaal van De Zwarte
Doos. Toegang is gratis. Aansluitend is er de discussie onder leiding van
prof.dr. Jeroen van den Hoven, hoogleraar Filosofie in Delft en wetenschap pelijk directeur van het 3TU Center for Ethics and Technology. Studenten
k u nn e n v o o r v i j f e u r o v a n a f 1 8 . 0 0 u u r o o k n o g e t e n i n D e Z w a r t e D o os .
Daarvoor moet je je voorinschrijven bij SG, Auditorium kamer 2.02.

/Jazzpower in
Wilhelmina

Ernst Reijseger kan de weg bereider voor de cellojazz in
Nederland worden genoemd. Hij is
een unieke improvisator die de
cello als een bas weet te bespelen
of hem overdwars als een gitaar
behandelt. Samen met de van oor sprong Russchische pianist Simon
Nabotov maakt hij een swingend
jazzconcert. Café Wilhelmina:
maandag 17 maart vanaf 21.00 uur.
Toegang 8 euro.
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Afstudeerders met auto naar goede doelen in Azië
“Na zeven jaar genieten
van onze studententijd,
is het tijd om ons in te
zetten voor mensen die
het minder hebben.” Dit
stelt Linda Looise,
student Technische
Bedrijfskunde. Zij rijdt
met vier afstuderende
studiegenootjes in de
zomer naar Kirgizië en
Mongolië.
De studenten doen in Azië

projecten van het Rode
Kruis aan. Ze zijn naarstig
op zoek naar sponsors èn
naar twee auto’s.
De zusjes Linda en Nana
Looise, Bas Wonders,
Pieter Pennings en Bas
Hennephof zijn druk bezig
met de voorbereidingen.
Medestudent Rick Idserda
helpt hen en zorgt tijdens
de reis voor de communicatie met het thuisfront.
Als grootste probleem ziet

Linda het om de auto’s alle
landen binnen te krijgen.
“De visa krijgen we wel geregeld, maar vooral China
schijnt een lastig land te
zijn om je auto in te
voeren.” De vijf rijden
begin juli eerst naar
Kirgizië. Daar faciliteert
het Rode Kruis een tehuis
voor
ouderen.
De
afstudeerders hopen voldoende geld in te zamelen
om het tehuis ten minste

een jaar open te houden.
Vervolgens wordt er koers
gezet naar China, waar ze
in Beijing de Olympische
Spelen bijwonen. De eindbestemming is een project
in Mongolië waar inwoners
die van het platteland naar
de stad zijn getrokken
voorlichting en steun
krijgen.
Het project doopten ze tot:
‘8000 miles Challenge, a
journey of a thousand

Vonken vliegen er vanaf tijdens lasworkshop
De vonken vliegen eraf in
het Co-lab in Vertigo.
SUPport, de studievereniging van bouwtechniek en
uitvoeringstechniek van
Bouwkunde, hield daar
donderdag 6 maart een
workshop lassen. Meer dan
twintig
bouwkundestudenten leerden de
beginselen van het lassen.
’s Ochtends waren er
lezingen van toonaangevende architectenbureaus
en bouwbedrijven over de
‘integrale toepassing van
staal in grote projecten’.
’s Middags gingen de
studenten met de apparatuur aan de slag. De deelnemers hebben op drie
technieken geoefend en
gebruikten verschillende
lasapparaten. De resultaten zijn bij elkaar komen
te hangen in een ‘kunstwerk’ in het Vertigo-

miles begins with a single
step.’ De studenten leggen
namelijk dertienduizend
kilometer af, ofwel achtduizend mijl. Het idee voor
de onderneming ontstond
vorig jaar. “We zijn allemaal gek op reizen. We
wilden aan de rally Peking
Challenge meedoen, maar
dat bleek erg duur. Daarom
besloten we het op eigen
houtje te doen.”
Met het project hopen de

Sinds begin oktober werk
ik aan mijn afstudeerproject in Singapore, een
stadstaatje ten zuiden van
Maleisië. Tot komende
zomer ben ik te vinden op
de National University of
Singapore, kortweg NUS.

.

Studenten bouwen legobruggen
De studievereniging CHEOPS van Bouwkunde houdt 14
maart een bouwwedstrijd. Ongeveer vijftig eerstejaars
Bouwkundestudenten gaan de uitdaging aan om de
mooiste en stevigste brug van lego te bouwen. Er zijn
honderdduizend stukjes beschikbaar. “Lego spreekt iedereen aan en het roept jeugdherinneringen op.” Zo verklaart Bellefleur Kramer van de organisatie de keus voor
het werkmateriaal.
De dag begint om 9.00 uur met een lezing van ir. Gabi
Bertram, docente constructief ontwerpen. Daarna vertelt
een legoliefhebber over zijn hobby. Hierna gaan studenten in groepjes van vier met de stenen aan de slag. Ze
hebben tot 17.00 uur de tijd om hun bouwwerk te voltooien. De prijzen gaan naar de makers van de mooiste
brug en van de ‘stijfste’ constructie. De legobruggen zijn
daarna tot 19 maart te zien in de trappenzaal van Vertigo.

Gezocht: bierglas van Hajraa

Foto: Bart van Overbeeke

gebouw. Ter bescherming
moesten
de
lassende
studenten overalls aan en
laskappen op. SUPport

hield onlangs ook een metselworkshop. Dit soort
workshops moet studenten meer gevoel geven van

.

de praktische kant van de
bouw. /

Het bestuur van de Eindhovense Studentenvolleybalvereniging Hajraa is niet blij. Hun verenigingsattribuut
‘fallus’ - een heel groot bierglas - is weg. Penningmeester
Roanda Steba: “De fallus is 7 december na het bezoekje
van de sint uit het tennispaviljoen verdwenen. Een
nieuwe maken kost ongeveer vijfhonderd euro.” Het is bij
Hajraa gebruikelijk dat het bestuur op de attributen past.
Raken ze iets kwijt, dan moet het bestuur geheel volgens
traditie een tegenprestatie leveren om het attribuut terug
te krijgen. De bestuursleden vermoeden daarom dat het
gaat om studentengrap. Om te voorkomen dat ze door het
stof moeten kruipen, roepen de bestuursleden op om de
fallus terug te brengen.

En hoe is het in Singapore?

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun
studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het
verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van
een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

studenten zoveel mogelijk
geld binnen te halen voor
de goede doelen van het
Rode Kruis. Ze zijn nu op
zoek naar sponsors. Ook
bij de TU/e hebben ze aangeklopt. Of ze daar een
bijdrage
van
zullen
krijgen, is niet bekend.
Meer informatie over het
project
vind
je
op:
www.8000miles.nl./

Mijn onderzoek gaat over
‘parallellisatie van een
sequentieel programma
voor een embedded
multiprocessor systeem’.
Het komt erop neer dat
een programma parallel
sneller en/of energiezuiniger uitgevoerd kan
worden. Daarvoor moet
het wel aangepast
worden. Met behulp van
mijn onderzoek kunnen
we uiteindelijk automatisch een multiprocessor
systeem genereren dat
zo’n programma parallel
uitvoert.
De universiteit lijkt in het
begin een grote doolhof.
De afstanden op de
campus zijn vrij groot.
Zelfs zo groot dat NUS
eigen buslijnen op de
campus heeft. Daarbij

bestaan de vele gebouwen
uit eindeloos lijkende
gangen, lokalen en liften.
De gebouwen zijn open
opgezet en het wordt
allemaal prima onderhouden. Je ziet overal
groepjes studenten en dat
geeft een fijne sfeer. De
andere studenten zijn
heel vriendelijk en je
maakt gemakkelijk
nieuwe vrienden.
Voorzieningen zoals
sportfaciliteiten en
kantines zijn uitstekend
(en goedkoop).
De stad zelf is relatief
klein, maar heel dichtbevolkt. Het openbaar
vervoer is perfect
geregeld. Je hoeft nooit
lang te wachten en de
prijzen zijn erg laag. Toch
zijn reistijden vrij lang,

omdat je om de honderd
meter bij een bushalte
stopt. Singapore mist de
typische sfeer van een
Aziatische stad zoals
Bangkok, maar is wel veel
netter en meer geordend.
Ondanks de reputatie van
vele regels en hoge
boetes, valt dat in de
praktijk wel mee.
Mijn vrije tijd besteed ik
vooral aan sporten,
feestjes en NUSactiviteiten. En natuurlijk
aan uit eten gaan. Overal
vind je food courts waar je
voor 1,50 à 2 euro kunt
kiezen uit een enorm
aanbod van gerechten uit
heel Azië. Eigenlijk hoef
je nooit zelf te koken.
Reizen is er helaas nog
niet echt van gekomen op
wat korte uitstapjes naar

Maleisië na.
Maar in de
zomer heb ik
naast de buurlanden nog
China, India
en Sri Lanka
voor de boeg.
De eerste vijf
maanden zijn
omgevlogen.
Ik hoop dat de
tweede helft
net zo mooi
wordt. Ik kan
iedereen
aanraden om
hier een tijdje
te studeren.

Thom Gielen,
Elektrotechniek
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Gala Japie biedt
mooi uitzicht op Dommel
“Ons gala is zeker ge slaagd.” Rick Maas,
voorzitter van de lus trumcommissie is kort
en krachtig.
Studievereniging T.S.V.
‘Jan Pieter Minckelers’
van Scheikundige
Technologie - ook wel
bekend als Japie bestaat in 2008 vijftig
jaar en hield vrijdag
vrijdag 8 maart een gala
in het museumcafé van
het Van Abbemuseum.
Het was één van de acti viteiten tijdens hun
tiende lustrumjaar. Een
diner van driegangen in
restaurant Ravensdonk
ging aan het gala
vooraf. Daar waren
zeventig Japieleden en
oud-leden bij aanwezig.
Naar het gala kwamen
130 mensen. De keuze
voor het Van Abbe bleek
een goede te zijn. Rick:
“Het was er niet te groot
en we hadden een mooi
uitzicht op de Dommel.”
Onder meer de foxtrot,
de cha-cha-cha en
quickstep werden
gedanst op muziek van
Big Band Studentproof.
De dresscode was black
en white tie. Na afloop
ging een groep nog ‘in
vol ornaat’ op stap.

Zwemmer Joeri
Verlinden maakt zich op
voor EK in Eindhoven
Joeri Verlinden, tweedejaars
student
Biomedische
Technologie,
bereidt zich deze week
optimaal voor op het
Europees Kampioenschap
zwemmen. Dat wordt van
13 tot en met 24 maart in de
Tongelreep in Eindhoven
gehouden.
De TU/e-student zwemt 18
maart tussen 9.00 en
12.00 uur de vijftig meter
vlinderslag. Gaat dat goed,
dan zie we hem die avond
ook nog in de halve finale
en op woensdagavond 19
maart in de finale.
De honderd meter vlinderslag staat gepland voor
22 maart tussen 9.00 en
12.00 uur. ’s Avonds is dan
weer de halve finale en op
zondagavond heeft Joeri de

mogelijkheid om een plak
te behalen.
Verlinden heeft zich ook
gekwalificeerd voor het
WK in Manchester. Ook
voor
de
Olympische
Spelen dit jaar in Beijing
maakt hij een grote kans op
deelname. Tijdens het EK
in Eindhoven kan hij zijn
olympische ticket verdienen. Joeri werd onlangs
uitgeroepen tot beste studentensportman van het
jaar op het Studenten
Sportgala op de TU/e. De
sportieve student wist
eerder andere prijzen in de
wacht te slepen. Zo werd
hij drie keer eerste op het
Nederlands
Kampioenschap vlinderslag. /

.

Feest herendispuut om einde winter te vieren

Foto: Bart van Overbeeke

Heerendispuut
Abiogenesis houdt vrijdag
14 maart vanaf 22.00 uur
het feest Bluemingdale op
sociëteit Ilium van het
Eindhovens
Studenten
Corps aan de John F.
Kennedylaan
3.
Het
dispuut omschrijft het als
‘The end of winter party’

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 Rudy van Beurden (tweedejaars student
Bouwkunde) en Luc Peulen (eerstejaars student Industrial
Design) en van Sanne van den Hurk en Heleen de Goey (beiden
tweedejaars student Industrial Design). Zij bekeken twee
foto’s van deze Eindhovense studentenkamer en gaven
commentaar.
Rudy en Luc denken dat de
bierflesjes voor het raam van
een E.S.C’er zijn, een jongen
dus. Ze vinden de kamer erg
stijlvol. Luc denkt in eerste
instantie dat de laptop een
Apple is. Hij is er van
overtuigd dat de eigenaar
een student Industrial
Design is, maar Rudy wijst
hem er op dat het een NEC is.
Hieruit concluderen ze dat
hij een derdejaars student is.
Toch zou hij best Industrial
Design kunnen studeren.
Maar hij is geen lid van het
E.S.C, dan zou daar meer van
terugkomen in de kamer. Het
beeldje van de saxofoon
spelende man valt op, mis schien speelt hij zelf
saxofoon. Hij houdt in ieder
geval van muziek, want hij
heeft een redelijk uitgebreid
audiosysteem. Het is echt zo
iemand met een hoge levens standaard. In zijn koelkast
vinden we zeker geen
rotzooi; een kaasje, een
flesje witte wijn, een paar

biertjes en bifi-worstjes. Hij
houdt van een borreltje op
zijn tijd, maar is ook sportief.
Verbaasd over de overzichte lijkheid van de kamer
zoomen Rudy en Luc nog
even in op de foto’s en
vinden de dictaten
‘practicum stedebouw’ en
‘mechanica 1’. Hij is toch een
bouwkundestudent.
De bierflesjes overtuigen ook
Sanne en Heleen ervan dat
hier een man woont. De
laptop wordt ook door hen
herkend als een NEC van ge neratie 2005. Het feit dat hij
dictaten heeft, wijst er op dat
hij geen Industrial Design
studeert. Ook zij lezen
‘stedebouw’ op de zijkant
van een van de dicaten. De
conclusie dat hij Bouwkunde
studeert, verklaart direct
waarom de kamer zo strak is
ingericht. Hij houdt van bier
drinken, dus hij is waar schijnlijk actief bij een
vereniging, maar niet bij

CHEOPS, want dan zou je wel
ergens een sticker zien
slingeren. Misschien is hij
actief bij een sportvereni ging, maar dat moet dan een
gestructureerde sport zijn,
zoals golf. De grote speaker
naast de champagnekoeler
valt best op. Hij houdt ook
van muziek. Het zou kunnen
dat hij saxofoon speelt, net
als het beeldje op de closeup foto. De champagne heeft
hij koud staan voor zijn date
van vanavond. In zijn
koelkast liggen aardbeien
voor bij de champagne.
Verder staat er nog meer
drank in, en Heineken. In het
vriesvak ligt vast een fles
jonge klare en er liggen ijs blokjes in. Deze kamer mag
er dan gestructureerd
uitzien, Sanne en Heleen
vermoeden wel dat je de
kast, die links op de over zichtsfoto te zien is, beter
niet kan openen.

en heeft als thema
Illumination. Het feest
wordt voor de vijfde keer
gehouden. De dresscode
is zwart, een studentenkaart is verplicht en de
entree is 2,50 euro. Voor
meer
informatie
zie
www.bluemingdale.nl.

Thomas Wissink is
derdejaar student
Bouwkunde. Hij is lid van
SSRE en daarbinnen van
het dispuut Ragnarøken dit
jaar ook van de intro commissie. Hij houdt
verder veel van sporten; hij
heeft aan paardrijden en
voetbal gedaan en in zijn
eerste jaar op de univer siteit aan waterpolo. Nu
gaat hij nog vaak fit nessen, omdat dat een
flexibelere tijdsbesteding
is. Zoals de kamer sug gereert houdt hij van jazz,
maar ook van lounge en
house. Hij heeft eigenlijk
altijd champagne in huis
voor het geval er iets te
vieren valt, en verder
bruisend water, bier,
yoghurt, muesli en magere
kwark voor de eiwitten.

“Voor een ieder die nu nog
aan de presentatie werkt:
maak het niet te laat, wat
slaap is de enige garantie
voor een wakkere presen tatie!” Aldus het wel gemeende advies van mijn
afstudeerbegeleider in
een mail op de avond voor
het tussencolloquium.
Zucht. “Maar dan is het
wèl handig als er über haupt een presentatie ìs”,
brul ik tegen mijn
computerscherm. Een
‘Wide Flat Panel’, 20 inch.
Dat dan weer wel.
Gisteren heb ik hem er nog
goed van langs gegeven
toen hij mij bij het openen
van een cruciaal bestand
het volgende bericht
toonde: “Can’t open the
illustration. Could not
complete the requested
operation.” Echt, zo
oncoöperatief! Net als al
die andere schermen
waarop helaas hetzelfde
bericht verscheen.
03h52 een msn-bericht
van een ‘mede advies negerende student’:
“Heej, heel veel sterkte
met afronden. Ik ga in bed
liggen.” Hij wel. “Tot zo”,
stuur ik terug. Ik staar
naar mijn PowerPoint.
Allemaal plaatjes; zo doen
we dat bij Bouwkunde. Ze
beginnen dwaas te tollen.
Het toetsenbord blijkt een
welgevallig kussen. Ik
droom over spagaten en
gezichten. Een
bedenkelijk schouwspel.
Het angstzweet gutst
onder mijn oksels wanneer
ik Vertigo enkele uren
later binnenstap. Voordat
ik de presentatieruimte
betreedt, bekijk ik mezelf
in de spiegel van het
toilet. Donkere kringen
rond mijn ogen, pluizig
haar en een bonzend hart.
Zelden heb ik me zo
wakker gevoeld. Ik til mijn
linkerarm op. Op mijn
blouse zit een donkere
plek. Onder mijn rechter arm een zelfde. “Wie heeft
bedacht dat je een blouse
dient te dragen tijdens een
presentatie?” Verzucht ik.
Waarschijnlijk ikzelf.
Charmant.
Nog even en dan zal
spektakel losbarsten. Een
sms van mijn moeder:
“Dag lieverd. Heel veel
succes. Ik heb er alle
vertrouwen in. En zul je
zien, doe je na je presen tatie je computer aan en
hup, opent je bestand
weer.” Zul je zien ja…
Merel Pit is studente
Bouwkunde

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:

Mark Graus / 24 / zevendejaars
Human Technology Interaction
Wanneer: sinds juni
Wat:
‘Warsow-wallpaper’ door Ko3kie
Waarom:
“Ik gebruik m’n computer maar voor
twee dingen: m’n huiswerk (rapporten en zo) en dit
spel spelen (mailen doe ik per telefoon). Warsow is
een game, een firstpersonshooter, gestart door een
ZuidFransoos en het is open source waar veel
mensen aan mee ontwikkelen. Een wereldwijd
team van studenten tot werkende mensen, maar allemaal wel een soort van ‘geeks’. Ik houd zelf de
website bij (www.warsow.net), doe mee aan
speeltests en denk mee over beslissingen die voor
de game moeten worden gemaakt. We zijn best wel
trots, we zitten al in
versie 0.4, steeds dichter
bij de finale versie, er
zijn al competities met
prijzengeld en niemand
verdient er geld aan: voor
de gamers, door de
gamers!”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

Fred Steutel
‘s Heeren wegen zijn wonderbaar, zei
men vroeger, of minder plechtig,
“Onze-Lieve-Heer heeft rare kostgangers.” Als buitenstaander word je
telkens weer verrast door ontwikkelingen in de wereld van de religie, soms
zelfs op onze campus. Het onderstaande zou iedereen in deze tijd van
goddelijke na-ijver moeten weten .
Onlangs stelde bisschop Muskens voor
om de christelijke God ook Allah te
noemen - een handreiking aan de
moslims. Het is twijfelachtig of onze
moslims deze bisschoppelijke ‘move’
op prijs gesteld zouden hebben.
Immers, kort geleden kwam uit

Maleisië het bericht dat het de christelijke minderheid daar misschien
verboden zal worden hun God met
Allah aan te duiden. Volgens de
Maleisische christenen is ‘allah’
gewoon het Maleisische woord voor
‘god’, van alle gezindten.
Er is geen etymologisch verband tussen
de christelijke God en de islamitische
Allah - kort voor Al-Ilah: dè (enige)
God; maar wel - zie hieronder - tussen
Allah en de joodse God, die niet
genoemd mag worden. Het ‘tetragrammaton’ JHWH (in het Hebreeuws,
van rechts naar links: ? ? ? ?) wordt
soms als Jahweh of Jehova uitgesproken, maar, als we in ons
Hebreeuwse klasje op school deze

lettercombinatie tegenkwamen, moest
die worden uitgesproken als ‘Adonai’,
Heer. Daar hebben we nog de bastaardvloek ‘ottenoje’ aan overgehouden. Het
derde woord van Genesis is ‘elohim’,
god, niet als aanroeping maar als
aanduiding. Dit woord is nauw verwant
aan het Arabische ilah; het is het
meervoud van eloah, of eigenlijk is het
een ‘dualis’, oorspronkelijk een
meervoud voor tweetallen, zoals dat
voorkomt in cherubim, serafim en
malachim, drie soorten engelen. Deze
dualis hangt niet samen met het
statenbijbel-gebruik om God te
benoemen als Heere HEERE; dat is een
vertaling van de opeenvolging van de
woorden Adonai voluit en JHWH.

Terugkomend op het voorstel van
bisschop Muskens, zouden we alle
‘Goden’ kunnen aanduiden met de
naam van de hindoegod Shiva. Immers,
volgens deskundigen kent het
hindoeïsme maar één god, die zich in
allerlei gedaanten kan voordoen, soms
zelfs met een slurf. Als dat ook niet
lukt, kunnen we misschien alle
godsnamen vervangen door Boeddha,
die weliswaar geen god was, maar wel
vriendelijk, wijs en vredelievend. Kom
daar eens om in de godenwereld.
Ten slotte stel ik voor om de Taliban
voortaan Taliboe te noemen; klinkt een
stuk vrolijker.

