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Rector geeft aftrap voor
docententoets Engels

TU/e sluit alliantie met
München en Lyngby
De TU/e, de Technische
Universität München (TUM) en
de Danmarks Tekniske
Universitet (DTU) zijn een
alliantie aangegaan die vooral
gericht is op de uitwisseling
van studenten en promovendi.
De voorzitters van de drie
universiteiten tekenden
woensdag 26 maart in
Eindhoven de overeenkomst.

Rector Hans van Duijn bezig met de taaltoets Engels. Foto: Bart van Overbeeke

Alle docenten en hoogleraren
van de TU/e die vakken in het
Engels geven, krijgen binnen
drie jaar een test Engels. Het
gaat in totaal om een kleine
zevenhonderd medewerkers.
De aftrap werd woensdag
verricht door rector prof.dr.ir.
Hans van Duijn, die als eerste
het schriftelijke deel van de
Engelse test deed.
Aanleiding is het feit dat alle
masteropleidingen sinds kort in
het Engels gegeven worden. De
taaltoets van Centrum voor
Communicatie, Taal en Techniek
(CTT) van de TU/e van het
bestaat uit drie onderdelen.
Deelnemers krijgen een schriftelijke test van een half uur, met
vijftig items. De tweede opgave is
een Engelstalig stuk schrijven
over de eigen werkzaamheden.
De laatste stap is een beoordeling
van een college van de docent, dat
ook opgenomen wordt met videocamera. Na afronding volgt een
oordeel over punten als vloeiend
spreken, uitspraak, woordenschat en variatie en cohesie.
Als een of meerdere punten onvoldoende zijn, krijgt de docent
in kwestie een advies ter verbe-

tering aangereikt, aldus CTThoofd drs. Monique Bouman. In
extreme gevallen kan het CTT
docenten aanraden om voorlopig
niet meer voor de collegezaal te
gaan staan. Overigens is de CTTrapportage slechts een advies,
benadrukt Bouma. De faculteit
en de docent bepalen wat de consequenties zijn. Het advies gaat
daarom niet alleen naar de
betrokkenen, maar ook naar de
decaan en opleidingsdirecteur.
In september komen Technische
Natuurkunde en Biomedische
Technologie als eerste aan de
beurt voor de taaltoets.
Volgens het CTT draaien in Delft
dezelfde testen al enige tijd en
moet circa twintig procent van de
getoetste docenten hun Engels
bijschaven. Of rector Van Duijn
een voldoende scoort, is niet duidelijk. Zijn verbale Engels wordt
in mei getoetst als hij weer
college geeft. En over de schriftelijke proef van woensdag, kan
CTT niets zeggen. Bouman: “Dat
weten we nog niet. Bovendien
blijft elke uitslag vertrouwelijk dus ook die van de rector.”/

De drie universiteiten trekken er
ieder een ton per jaar voor uit. Dat
zal hoofdzakelijk besteed worden
aan reis- en verblijfskosten van
de studenten en promovendi.
Daarnaast komen er extra
middelen voor promovendi en
postdocs. De TUM en de DTU
hebben al enkele jaren een dergelijke
samenwerking.
Zij
hebben de TU/e gevraagd om toe
te treden tot de alliantie. De
goede citatiescores, de industriële omgeving van de TU/e en
het hoogstaande onderzoek in
Eindhoven waren de redenen om
de TU/e als derde partner te

vragen. Waarschijnlijk gaat het
drietal nu samen op zoek naar
andere TU’s in Europa om de samenwerking uit te breiden.
Promovendi krijgen in het kader
van de alliantie de mogelijkheid
om een deel van hun onderzoek
bij een van de andere universiteiten uit te voeren. De drijvende
kracht hierbij zal vaak de beschikbaarheid van onderzoeksapparatuur zijn.

Buitenkansje
Masterstudenten kunnen aan de
andere universiteiten een afstudeeropdracht gaan doen. Het is
de bedoeling dat deze studenten
een diploma van de eigen universiteit krijgen met een aantekening van de universiteit waar
de opdracht is uitgevoerd.
Het gaat hierbij om de ‘betere
studenten’, laat Ton Langendorff
weten, hoofd onderzoeksbeleid
van de TU/e. “Het is vrij lastig om
in een ander land onderwijs te
volgen. En het is een buitenkansje - je voegt iets extra’s toe

aan je studie en de reiskosten
worden vergoed. Dan ga je niet de
zesjes sturen.”
Langendorff verwacht dat er
jaarlijks
‘enkele
tientallen’
masterstudenten hun weg zullen
vinden naar München en het
Deense Lyngby.
Het eerste gebied waarop de drie
universiteiten gaan samenwerken is een Europese Graduate
School voor duurzame energie.
Mogelijk wordt de samenwerking in de toekomst uitgebreid. Breedbandtechnologie
is een van de mogelijke vakgebieden die hiervoor in aanmerking komt.
De
Technische
Universität
München is met ruim 21.000
studenten een van de grootste
TU’s van Duitsland. De in 1829
opgerichte DTU is de enige TU
van Denemarken. De DTU heeft
zo’n zevenduizend studenten,
ongeveer zoveel als er aan de
TU/e rondlopen./

.

.

Oud-rector Martin Rem overleden
Prof. dr. Martin Rem (1946) is 27 maart in het ziekenhuis overleden.
Rem was al enige tijd ziek. Eind februari nog kreeg hij een Koninklijke
onderscheiding; hij werd benoemd tot Officier in de Orde van OranjeNassau. Rem was van 1996 tot 2001 rector van de TU/e en een van de
mede-oprichters van het Embedded Systems Institute (ESI).
Van 2001 tot en met 2004 was hij de eerste algemeen wetenschappelijk directeur van het ESI. Sinds 1978 is Rem hoogleraar Parallelle
Berekeningen aan de TU/e. Hij wordt geroemd als een van de grondleggers van de informatica als wetenschapsgebied in Nederland. In
1981 startte hij aan de TU/e de ingenieursopleiding Technische
Informatica. Verder was hij directeur van het Stan Ackermans
Instituut. Vanaf begin 2005 gaf Rem leiding aan het Nationaal
Regieorgaan voor ICT-onderzoek en -innovatie.
Zie ook pagina 4: In memoriam.

Creatieve uitspanningen TU/e’ers beloond
Zeshonderd beschilderde kommetjes lagen dinsdag
1 april uitgestald in de hal van het Hoofdgebouw. Het
ging om de bekendmaking van de winnaars van de
Artbowlwedstrijd. Jurgen Bulsink had zijn kom
volgens de jury het mooist beschilderd, Daniëlle van
Herk werd tweede en Ivo de Jong, Prashant Argrawal
en Mikhail Ponomarev deelden een derde plaats. In
het in december uitgereikte kerstpakket zaten een
blanco kom en verfattributen. Holland Art Gallery
bakte de beschilderde kommen af en koos de prijs wi nnaars. André Pieters reikte de prijzen dinsdag

namens Holland Art Gallery uit. De motivatie voor het
toekennen van de eerste prijs aan Bulsink: “Hij heeft
iets heel uitzonderlijks gemaakt. Hij voegde een spie gelcilinder toe en dat zorgt voor een verrassend
effect. Jurgen had van tevoren een tekening gemaakt.
Je ziet dat hij het goed heeft voorbereid.” De prijzen
bestaan uit een reischeque, een kookworkshop en
kunstwerkjes. Vorig jaar ging het om de mooist ver sierde ‘artcup-bekers’. Wat de wedstrijd van volgend
jaar zal zijn, is nog niet bekend.
Foto: Bart van Overbeeke
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Gemma Tegelaers
“Hard basgitaar spelen voel je in je buik en borst, dat is geweldig”
Norbine Schalij
Foto: Bart van Overbeeke
Tekenlerares, bassiste en
akoestisch bouwkundige;
Gemma Tegelaers (26) is het
allemaal. De tekendocente bij
Bouwkunde en Industrial
Design zou nog wel meer
functies willen combineren.
“Ik ben bang dat alles wat ik
leuk vind, niet tegelijk in een
leven past.”
Als TU/e-studente Bouwkunde
is ze vijf jaar studentenassistent
tekenen geweest. Toen ze tijdens
haar afstudeerproject lange tijd
met de akoestiek van repetitieruimtes voor popmuziek bezig
was, miste ze het creatief bezig
zijn. Nu ze haar dagen vult met
tekenlessen geven op de TU/e en
colleges volgen in Tilburg, mist
ze de muziek weer.
“Misschien is het wel door de
muziek dat ik bouwkunde ben
gaan studeren in 2000. Door

Cursor/Colofon
© 2008. Auteursrechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming
van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor om
aangeboden artikelen te wijzigen.
Redactie Han Konings (hoofdredacteur),
Judith van Gaal, Ivo Jongsma, Frits van
Otterdijk (eindredacteur a.i.), Norbine Schalij,
Brigit Span (eindredacteur), Monique van de
Ven Aan dit nummer werkten verder mee
Ruben Libgott, Benjamin Ruijsenaars, Enith
Vlooswijk, Paul Weehuizen Foto’s Bart van
Overbeeke Lay-out Esther Valk Redactieraad
prof.dr.ir. Henk van Tilborg (voorzitter), drs.
Joost van den Brekel, Agnes van Hemert
(secretaris), prof.dr.ir. Han Meijer, Wouter
Schilpzand Basisvormgeving Koos Staal bno
Druk Drukkerij E.M. de Jong B.V. BaarleNassau Advertenties Bureau Van Vliet BV,
Passage 13-21, 2024 KS Zandvoort,
tel. 023 - 5714745 Redactie-adres TU/e, W-hal
1.25, postbus 513, 5600 MB Eindhoven,
tel. 040 - 2472961/2474020, e-mail:
cursor@tue.nl, www.tue.nl/cursor.
Cursor is aangesloten bij het Hoger Onderwijs
Persbureau (HOP)

mijn vrijwillerswerk als geluidstechnicus bij jongerencentrum
Odeon in Veldhoven ben ik
immers elektrotechniek bij
Fontys gaan doen. Ik zag al voor
me dat ik mijn eigen versterkers
en effectapparaten kon bouwen.
Ik was bassiste bij coverbandjes
van pop-rockmuziek. Maar
omdat elektrotechniek te eenzijdig op techniek gericht was
naar mijn smaak, maakte ik de
switch naar Bouwkunde op de
TU/e. Ik wist al dat er een specialisatie akoestiek binnen bouwfysica mogelijk is.”
In haar masterperiode bezocht
ze een popconcert in Odeon. Ze
stoorde zich mateloos aan de
slechte geluidskwaliteit. Ze kon
de gitaarsolo’s en toetsen er niet
goed uitvissen. “Toen dacht ik,
wacht eens even, ik ga hier zaalakoestisch onderzoek doen.”
Met een omnidirectionele
geluidsbron, waarbij naar 12
kanten precies evenveel geluidsenergie verzonden wordt, ging

ze aan de slag. Met een speciaal
computerprogramma dat haar
docent Constant Hak geschreven had, berekende ze onder
andere nagalmtijden door het
directe geluid en de vroege en
late reflecties te meten. Wat
bleek? Odeon is akoestisch een
zeer geschikt poppodium!
Tegelaers vroeg zich af of het
dan misschien niet aan de zaal
ligt, maar aan de muzikanten
dat het geluid geen CD- kwaliteit
haalt. “Het is heel lekker om
hard, ontzettend luid, te spelen.
Je voelt het in je buik, in je borst,
het is geweldig. Maar de oren
gaan zichzelf automatisch
beschermen. Daardoor wordt
het geluid vervormd waargenomen.” Ze beseft dat de
conclusie - jullie moeten zachter
spelen - slecht nieuws is voor
muzikanten.
Tijdens het afstuderen, miste ze
het tekenen. Zozeer dat het haar
deed besluiten de docentenopleiding tekenen te gaan volgen

aan de academie voor Beeldende
Vorming in Tilburg. Daar zit ze
nu in het tweede jaar. Sinds dit
collegejaar verzorgt ze op de
TU/e tekenlessen voor Bouwkunde en Industrial Design.
Als het aan Gemma Tegelaers
ligt, krijgen de studenten bij
haar lessen een vrijere blik. Een
van de oefeningen die ze laat
doen, is tekenen op muziek. “Ik
wil ze al tekenend laten ontwerpen in plaats van een ontwerp
laten tekenen.”
Al bladerend door een tekenmap
van een eerstejaars Bouwkunde
laat ze andere opdrachten zien.
Sneltekenen; de eerste schets
van een opstelling maak je in
twintig minuten, dan in tien,
vijf, twee, één minuut en de
laatste zet je in dertig seconden
op papier. Om perspectief te
leren tekenen; blokjes weergeven als gebouw. In verbeelding moet je daar een horizon
bij maken. Die horizon maakt
dat de tekening geen speelgoed

maar een gebouw voorstelt.
“Hier, heel belangrijk voor een
architect, in een of twee lijnen
de essentie van een opstelling
bepalen. En blind tekenen
moeten ze ook oefenen. Je ziet
wel de opstelling, maar niet het
papier. Daarmee ontwikkel je je
hand-oog-coördinatie maar leer
je ook te tekenen wat je ziet in
plaats van wat je denkt dat je
ziet. Je kunt niet doorgaan op
wat je al tekende en wat dus een
gedachte is van wat je zag. Kun
je het nog volgen?” Grote voldoening haalt Tegelaers uit het
motiveren van studenten.
“Wanneer ik zie dat een student
die vast zat, of geen zin had in de
verplichte tekenles, aan het eind
toch met de tong uit de mond
bezig is de tekening af te
krijgen, vind ik dat geweldig.
Dat maakt lesgeven leuk.” /

.

D e w eek v an /Joo s t
Joost Greunsven, President der e.t.s.v.
Thor, secretaris studiereis ITER.
Studievereniging Thor van Elektrotechniek ging vorige week op studiereis
naar Toulouse
Maandag: Laatste dingen voorbereiden
voor de studiereis naar Toulouse. Vroeg
naar bed, want als organisator moet ik de
volgende ochtend al om 7:00 uur
aanwezig zijn.
Dinsdag: Moeite met opstaan, maar op tijd
op de TU/e. Alle deelnemers druppelen
stuk voor stuk binnen en we vertrekken
uiteindelijk pas om 8:45 uur. De reis duurt
ongeveer 14 uur, maar het is geen
probleem. De chauffeurs wisselen elkaar
geregeld af en met negen man in een busje
wordt er veel gelachen. Om 23:00uur
aankomst in het hotel en op tijd naar bed.
Woensdag: ’s Morgens maken we een
stadswandeling door Toulouse. Het is een
erg drukke stad met veel winkels en cafés,

maar geen mooie stad. Daarna gaan we op
excursie bij Airbus. We maken een zeer
indrukwekkende tour door een 500 meter
lange fabriek waarin aan vier gigantische
A380’s tegelijkertijd gewerkt wordt.
Daarna gaan we naar Toulouse om te eten
en te stappen.
Donderdag: Vroeg opstaan voor de eerste
excursie naar CNES, het hoogtepunt van
de reis. CNES houdt zich bezig met ruimtevaart, variërend van satellieten tot
raketten. We krijgen een rondleiding en
gaan langs verschillende laboratoria waar
satellieten ontworpen en gebouwd
worden. Ten slotte gaan we naar een
controlroom vanwaar satellieten en
raketten aangestuurd worden.
(“Toulouse, we’ve got a problem”).
‘s Middags is er een excursie bij ONERA.
Dit onderzoeksinstituut houdt zich vooral
bezig met elektromagnetische straling en
radar. Daarna terug naar het hotel om ons
pak uit te trekken en ’s avonds weer naar
Toulouse.

Vrijdag: Vandaag is de bedrijfsexcursie
naar Thales Aerospace. Hier zien we dat
het een wonder is
dat vliegtuigen
überhaupt
kunnen
vliegen. We
zien cockpit
simulators en
krijgen te zien
hoe deze steeds
meer gedigitaliseerd en geautomatiseerd worden.
’s Middags snuiven we cultuur in
Carcassonne, een middeleeuws stadje.
Vervolgens eten en terug naar het hotel.
Niemand wil meer ‘boppen’ naar de stad,
dus hier de avond afgemaakt.
Zaterdag: Weer 1100 km terugrijden. Alles
verloopt voorspoedig en ’s avonds om
21:30 uur staan we weer voor Potentiaal. Ik
ga met een voldaan gevoel naar huis. Alles
was goed gegaan en iedereen vond het
gaaf, dus de reis was zeer geslaagd!
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Van Bronswijk veegt op tv vloer
aan met balansventilatie
Prof.dr. Annelies van Bronswijk
vindt dat balansventilatiesystemen moeten worden afgeschaft, omdat het ongezonde
woningen oplevert. Dat stelde
de TU/e-hoogleraar afgelopen
zondag in het tv-programma
Zembla. Meerdere Tweede
Kamerfracties willen nu ook
dat balansventilatie in de ban
gaat, meldt het Algemeen
Dagblad.
De Zembla-uitzending ging over
de Amersfoortse nieuwbouwwijk
Vathorst,
waar
honderden
mensen ziek zijn door de balansventilatiesystemen
in
hun
woning. Die systemen zorgen
ervoor dat de woningen energiezuinig zijn. Ze zuigen lucht af, en
met de warmte in die afgezogen
lucht verwarmen ze de verse
lucht die naar binnen geblazen
wordt. De ramen in de huizen
kunnen niet open. In Nederland
zijn ongeveer 400.000 woningen uitgerust met balansventilatie en er komen elk jaar tienduizenden bij. Uit onderzoek van
de rijksoverheid zou blijken dat
30 tot 65 procent van de systemen

niet voldoet aan de wettelijke
eisen.
Volgens Van Bronswijk zijn deze
woningen ongezond. Ze stelt in
het tv-programma dat de
overheid in de periode 19902005 wetenschappelijke rapporten heeft genegeerd waarin
gewaarschuwd werd voor gezondheidsklachten als gevolg
van balansventilatie en energiezuinige huizen. Een gezondheidslabel zoals Van Bronswijk
voorstelde, kwam er niet.
Woningcorporaties wilden er
niet aan omdat een groot deel van
hun woningbestand dan als ongezond gelabeld zou worden,
vertelde ze in Zembla. Een energielabel kwam er echter wel.
“Mijn voorspelling is dat je bij de
A- en B-labels (de meest energiezuinige categorieën, red.) een
zeer hoog percentage ongezonde
woningen zult aantreffen”, aldus
Van Bronswijk.
Balansventilatie is geen goed
systeem voor een vochtig klimaat
als Nederland, vindt de TU/eprof. “Alle lucht komt de woning
binnen door een klein gaatje. Die
lucht gaat door een filtertje dat

het stof moet tegenhouden. Maar
wat dat filtertje tegenhoudt, blijft
er in zitten. Bovendien zijn daar
de omstandigheden gunstig voor
groei - het gaat om buitenlucht,
en die is lekker vochtig in
Nederland. Dus je hebt een
gedekte tafel voor bacteriën en
schimmels. En in de kanalen zelf
krijg je vervuiling, want de filters
houden maar twintig à dertig
procent van het stof tegen. Als het
in de zomer warm en vochtig is,
zullen daar schimmels groeien.”

Verbod
PvdA, VVD en GroenLinks eisen
nu dat het systeem wordt geschrapt. De VVD wil zelfs een
verbod, aldus het Algemeen
Dagblad van deze week. CDA en
SP vinden dat met het systeem
niet zoveel mis is, maar dat de
bouwbedrijven slecht werk afleveren. Volgens Elco Brinkman,
voorzitter
van
Bouwend
Nederland, moeten de eisen voor
energiebesparing voor nieuwe
huizen omlaag. De aandacht kan
beter gericht worden op oude
huizen, stelt hij./

.

Plannen voor nieuwe huisvesting
buitensportverenigingen

Alternatief plan W-hal
enkele weken vertraagd
De presentatie van de nieuwe
bouwplannen rond de W-hal is
enkele weken vertraagd. Morgen,
dinsdag 1 april, zouden de bijgestelde plannen publiek worden
gemaakt, maar dat blijkt niet
haalbaar, vertelt ir. Herman
Rikhof van Dienst Huisvesting
van de TU/e. “We willen graag
iets van de oude W-hal behouden,
maar het is technisch gewoon
heel lastig. We zitten heel erg te
puzzelen om het voor elkaar te
krijgen.” Rikhof verwacht wel dat
er in april een plan getoond kan
worden.

De TU/e wilde de W-hal slopen en
op de plaats ervan een nieuwe hal
bouwen, met daarbovenop een
nieuw gebouw voor de faculteit
Wiskunde en Informatica. De gemeente blokkeerde dat plan
echter december vorig jaar,
vanwege de cultuurhistorische
waarde van de hal, en stuurde de
plannenmakers van de TU/e
terug naar de tekentafel. Met als
opdracht: maak een nieuw plan
waarin belangrijke delen van de
bestaande W-hal behouden
blijven./

.

Elektrotechniek heeft
nieuw faculteitsblad
Connecthor, zo heet het faculteitsblad dat dertien medewerkers en studenten van
Elektrotechniek samen hebben
gemaakt. De eerste editie kwam
in maart uit. Het is de bedoeling
dat het blad vijf keer per jaar verschijnt. Voorheen brachten
studievereniging Thor en de faculteit twee aparte bladen uit. Uit
een enquête bleek dat de behoefte bestond om de twee
bladen samen te voegen. De onderlinge communicatie tussen
de staf en studenten zou op deze
manier kunnen verbeteren.
Bovendien wil de faculteit naar
buiten toe één gezicht tonen. De

naam verwijst naar de connectie
tussen medewerkers en studenten en naar de connectoren
die binnen elektrotechniek
worden gebruikt. Bovendien zit
er de naam van studievereniging
e.t.s.v. Thor in. Connecthor verschijnt in een oplage van 1200
stuks. Om aan de wens van buitenlandse studenten en medewerkers tegemoet te komen,
staan er ook Engelse artikelen
in./

.

De digitale versie van het blad is te
vinden via
http://w3.ele.tue.nl/nl/connecthor/.

Vredescentrum verder als stichting
Het College van Bestuur besloot
om het Vredescentrum van de
TU/e eind 2007 als bestuurscommissie op te heffen en
daarmee stopte ook de financiële
ondersteuning. De Nationale
Commissie voor Internationale
Samenwerking en Duurzame
Ontwikkeling (NCDO) heeft
onlangs echter het Vredescentrum voor 2008 een subsidie
toegekend van 9600 euro.
Volgens oud-voorzitter prof.dr.
Ton
de
Kok
zal
het

Vredescentrum nu als een
stichting worden voortgezet en is
er met het NCDO-geld de mogelijkheid om ook dit jaar drie
symposia en een aantal lunchbijeenkomsten te organiseren. De
Kok zegt dat hij dit jaar zelf nog
gaat onderzoeken of er in drie
TU-verband nog mogelijkheden
zijn om een samenwerking op
poten te zetten in het kader van
conflictpreventie
en
-beheersing./

.

Ach en Wee
“Als het regent is het er één grote
modderboel. De muizen vreten
onze spullen aan. We hebben al
één kite weg kunnen gooien.” Bij
windsurfvereniging
E.S.W.V.
WETH hebben ze hun buik vol
van de containers bij de tennisvelden waar ze nu hun spullen in
kwijt moeten. Ook de kanoërs
ergeren zich aan de opslag. Naar
verwachting staan er in het najaar
acht nieuwe containers.
Wim Koch, directeur van het

Studenten Sportcentrum: “In
2007 bestond het idee om een
gebouw te plaatsen, maar dat
paste niet in het investeringsplaatje van de TU/e. We zijn toen
zelf met het alternatief plan van
de containers gekomen. Dit moet
een tussenoplossing worden.”
Als alles volgens plan verloopt,
dan is de nieuwe huisvesting
beter geïsoleerd en verwarmd en
is er goede verlichting. De containers moeten onder meer op-

Symposium over techniek en
ontwikkeling
De bestuurscommissie Techniek voor Ontwikkelingsproblematiek (TvO) en Studium Generale
(SG) houden 9 april een symposium over techniek
en ontwikkeling. Deze Innovation for development
day (I4D) wordt van 10.00 tot 17.00 uur gehouden in
het Auditorium. Het exacte thema is
(dis)Connecting the world. Vertegenwoordigers van
de TU/e, TU Delft, Wageningen Universiteit, de
SG’s aan deze universiteiten, stichting OIKOS en
Ingenieurs zonder Grenzen (KIVI-NIRIA)

bergruimte bieden aan de buitensportverenigingen van kanoërs,
duikers, roeiers en de windsurfers.
Judith Timan, secretaris van de
windsurfvereniging, is sceptisch
over de plannen om eind dit jaar
nieuwe containers te plaatsen.
“Eerst zou er een gebouw komen,
dat ging niet door. We hebben nu
meerdere plannen aangehoord,
ik moet het nog zien.”/

.

bereidden het symposium voor. Ze willen de
aandacht versterken voor de rol die technologie en
innovatie kunnen spelen in ontwikkelingslanden.
Eén van de sprekers op het symposium is
Amitkumar Lohiya, TWAIO Elektrotechniek op de
TU/e. Op het symposium spreekt hij over de kansen
en impacts van ICT in ontwikkelingslanden. Hij gebruikt daarvoor India als voorbeeld. Dit symposium
is het tweede van het I4D-netwerk. Het eerste ging
over energie en ontwikkeling. TvO verwacht
ongeveer 150 belangstellenden voor 9 april. De
toegang is gratis, aanmelding verplicht bij
tvo@tue.nl of sg@tue.nl.
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In memoriam
Op 27 maart 2008 is prof.dr. Martin Rem,
oud-Rector Magnificus van onze univer siteit, op 61-jarige leeftijd in zijn woon plaats Eindhoven overleden. De TU/e
verliest met hem een wetenschapper en
bestuurder die zich zeer verdienstelijk heeft
gemaakt voor de universiteit en de universi teitsgemeenschap, voor de wetenschap en
voor de industrie.
Martin Rem, geboren op 22 september 1946
in Koog aan de Zaan, deed in 1971 doctoraal
examen in de wis- en natuurkunde aan de
Universiteit van Amsterdam. In hetzelfde
jaar startte hij als wetenschappelijk
assistent aan de TU/e aan zijn promotie onderzoek naar een model van parallel
rekenen. Vijf jaar later promoveerde hij op
dit onderzoek bij de vermaarde prof.dr. E.W.
Dijkstra. Na een visiting professorship aan
het California Institute of Technology werd
hij in 1978 hoogleraar parallelle berekenin gen aan de TU/e. In die hoedanigheid stond
hij aan de wieg van de ingenieursopleiding
Technische Informatica en van de
ontwerpersopleiding Software Technology,
waarvan hij tot zijn overlijden directeur was.

Gedurende vele jaren was hij verder een
gewaardeerde adviseur van in het bijzonder
het Centrum voor Wiskunde en Informatica
in Amsterdam en Philips Research.
In 1991 aanvaardde Martin Rem een
benoeming tot Decaan van de faculteit
Wiskunde en Informatica. Hij vervulde deze
functie tot in 1994. Twee jaar later - in 1996 werd hij benoemd tot Rector Magnificus van
de universiteit. Als zodanig was hij onder
meer een pleitbezorger van internationa lisatie van de ingenieursopleidingen, van
een beter samenspel tussen mens en
techniek en van een wederzijds profijtelijke
samenwerking tussen wetenschap en
industrie. In dat kader benadrukte hij het
belang van fundamenteel onderzoek als
bron van onvoorziene toepassingsmoge lijkheden en het belang van toegepast
onderzoek als bron van interessante funda mentele vraagstukken. Als rector spande hij
zich er verder succesvol voor in dat alle
studenten in het vervolg zouden worden
voorzien van een notebookcomputer, toen
een absolute primeur, nu bij veel instel lingen voor hoger onderwijs een vanzelf sprekendheid. Tijdens zijn rectoraat was hij
ook een van de oprichters en tevens de
eerste directeur van het Instituut voor
Programmatuurkunde en Algoritmiek, een

(Advertenties)

landelijke onderzoekschool in de infor matica met de TU/e als penvoerder.
In 2001 legde Martin Rem het rectoraat neer
om na een sabattical bij het California
Institute of Technology wetenschappelijk
directeur te worden van het Embedded
Systems Institute, een functie die hij drie
jaar vervulde. Na aansluitend een klein jaar
gefunctioneerd te hebben als directeur van
het Stan Ackermans Instituut, het overkoe pelende institu ut voor de tweejarige oplei dingen tot technologisch ontwerper van
aanvankelijk de TU/e en nu de drie tech nische universiteiten samen, werd hij in
2005 de eerste directeur van het Nationaal
Regieorgaan voor ICT-onderzoek en
-innovatie. In die rol droeg hij een aan stekelijk optimisme uit over de fantastische
en uitdagende kansen die ICT de wereld
naar zijn mening zou gaan bieden. ‘We staan
nog maar aan het begin van de ontwikkeling
en we hebben nog geen idee waar het alle maal toe zal leiden’, zo stelde hij. Voor hem
stond wel vast dat Nederland in die ontwik keling mondiaal een leidende rol zou
kunnen vervullen, als we daar in ons land
maar gezamenlijk de schouders onder
zouden zetten.
Martin Rem wordt terecht breed erkend als
een van de grondleggers en stimulators van

de informatica als wetenschapsgebied in
ons land. Zijn eigen onderzoeksterrein
omvatte in het bijzonder parallelle en
gedistribueerde berekeningen en asynchro ne schakelingen. Hij schreef ruim 80 arti kelen in internationale wetenschappelijke
tijdschriften. Meer dan 150 studenten stu deerden bij hem af en meer dan 20 promo vendi wisten onder zijn begeleiding te pro moveren. In februari van dit jaar werd hij
vanwege zijn vele verdiensten voor de TU/e,
de wetenschap en de industrie verdiend
geëerd door een benoeming tot Officier in de
Orde van Oranje Nassau.
De TU/e is Martin Rem als wetenschapper en
bestuurder veel dank verschuldigd. De uni versiteitsgemeenschap zal zich hem
bovendien herinneren als een bescheiden
en vriendelijke man die bij zijn werk de
menselijke maat nooit uit het oog verloor.
De wijze waarop hij de afgelopen weken zelf
afscheid nam van zijn collegae en relaties,
heeft bij alle betrokkenen groot respect
afgedwongen.
Wij wensen zijn vrouw, kinderen en familie
veel sterkte toe.

Het College van Bestuur

You need water…..

water needs you!

Wetsus Water Challenge 2008
May 28, 29 and 30, 2008
The Challenge
The Wetsus Water Challenge offers the opportunity to get a first hand experience in the daily
work in one of the leading research institutes in water technology in Europe. This event is
intended for master students, graduates and post-graduates who are interested in water technology and who aspire to start their career as a PhD student on the cutting edge between
academia and industry.
During the challenge, the multiple aspects of water research within Wetsus will be presented.
Examples of cooperation between scientific expertise (e.g. universities, knowledge institutes)
and industrial practice will be demonstrated. You will get the opportunity to show your abilities
and qualifications as a team member in the scientific environment of Wetsus.
If you are graduated or going to graduate in 2008 or 2009 in an engineering or natural sciences field, the Wetsus Water Challenge is your opportunity to start a successful career in water
technology.
More information you can find on our website www.wetsus.nl or you can email wwc@wetsus.nl
Wetsus, centre of excellence for sustainable water technology is a facilitating intermediary for trend-setting know-how development. Wetsus creates a unique environment
and strategic cooperation for development of profitable and sustainable state of the art
water treatment technology. The inspiring and multidisciplinary collaboration between
companies and research institutes in Wetsus results in innovations that contribute significantly to the solution of the global water problems.
For our innovative research program, we are looking for enthusiastic

PhD students (m/f)
The research program of Wetsus is divided in various themes (Clean water technology, Waste
water technology, Interaction with natural systems & Sensoring). Within these themes specific research subjects are defined, which are mainly carried out as PhD projects. On our
website www.wetsus.nl the various themes are explained and the open PhD positions are
announced. There are new job openings every month, so check regularly. Also If you are graduated or going to graduate in 2008 we welcome you to apply for these positions.

Voor hoogopgeleide vrouwen en hoogopgeleid multicultureel talent.

www.diversityworks.nl

Information and Application
Please send your application, with your CV, to Wetsus, for the attention of the HRM department, P.O Box 1113, 8900 CC, Leeuwarden, The Netherlands or by email
recruitment@wetsus.nl.
For further information about a PhD position you can contact Mr. Dr. G.J.W. Euverink, 0582846200, gertjan.euverink@wetsus.nl.

combining scientific excellence with commercial relevance
www.wetsus.nl
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Nieuwe woonunits op campus
Woningcorporatie Woonbedrijf
plaatst komende zomer extra
‘spaceboxen’ op de TU/ecampus. De 93 gemeubileerde
woonunits komen in twee
blokken van drie hoog te staan,
op het grasveld tussen gebouw
Corona en het fietspad langs de
Dommel. Twee weken geleden is
bij de gemeente de bouwvergunning aangevraagd.
Het gaat om 84 zelfstandige
woonunits van 18 vierkante
meter en 9 dubbele, tweepersoons-units van 36 vierkante
meter. De TU/e zorgt voor een

uitbreiding van de fietsenstalling
bij de spaceboxen. De nieuwe
spaceboxen zijn vrijwel gelijk aan
de 84 units die al op het TU/eterrein staan. Woonbedrijf is
momenteel
met
producent
Holland Composites Industrials
in onderhandeling over de
levering van de nieuwe units.
Studentenhuisvester
Vestide,
een onderdeel van Woonbedrijf,
gaat de spaceboxen exploiteren.
Alle units zijn bedoeld voor
buitenlandse studenten. De
huurprijs is nog niet bekend. De
extra spaceboxen zouden eigen-

lijk vorig jaar al geplaatst worden,
maar de onderhandelingen
tussen de TU/e en Woonbedrijf
over de langere termijn duurden
langer dan verwacht, laat een
woordvoerster van Woonbedrijf
weten.
Naar verwachting geeft de gemeente eind mei de bouwvergunning af. Begin juni wordt de
eerste serie spaceboxen geplaatst, begin juli volgt een
tweede serie. Als alles volgens
plan verloopt, dan zijn de units
medio augustus klaar voor bewoning./

.

S pr in g en v oor het lu s trum

Smart Energy Glass wint
New Ventureprijs
Een raam dat inkomend
zonlicht naar wens kan
dimmen en het overschot aan
licht kan omzetten naar elektrische energie, is het product
waarmee Peer + de ondernemingswedstrijd New Venture
heeft gewonnen. Peer + is het
bedrijf dat Thomas Bouwels
opzette met aio Casper van
Oosten tijdens zijn afstudeerwerk op de TU/e bij de faculteit Scheikundige
Technologie.
Eind januari studeerde Bouwels
af voor de opleiding Bedrijfswetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Zijn marketing
afstudeerscriptie voerde hij uit in
de groep van Kees Bastiaansen op
de TU/e in het kader van het
Certificaatprogramma Technology Enterpreneurship. Bouwels
is de eerste student die gebruik
heeft gemaakt van de samenwerking tussen beide universiteiten op het gebied van enterpreneurship.
Voor het project Smart Energy
Glass heeft Bouwels marktonderzoek gedaan en geconcludeerd dat het in productie nemen

van het innovatieve schakelbare
raam commercieel haalbaar is.
De resultaten uit zijn afstudeeronderzoek zijn gebruikt voor de
inzending van de tweede ronde
van New Venture. Dat is een wedstrijd van het managementcentrum van ondernemersorganisatie
VNO-NCW
voor
startende ondernemers die dit
jaar voor de tiende keer wordt
gehouden. De jury heeft de tien
beste
haalbaarheidsstudies
beloond met duizend euro.
“Ons schakelbare raam, is een
innovatieve ‘smart window’ met
een zonlichtenergieopwekking
functie. Het SenerG raam is in
staat naar wens het licht te
dimmen. Daarbij wordt het
zonlicht opgevangen en omgezet
naar elektrische energie.”, zegt
Bouwels, die sinds zijn afstuderen onderneemt op de
TU/e.
Peer + heeft positieve verwachtingen over deelname aan ronde
drie, waar de hoofdprijs uit
25.000 euro zal bestaan. Dan
moet het businessplan voor
Smart Energy Glass financieel
dichtgetimmerd zijn. /

.

YouTube-filmpje van ID-student
leidt tot kleine mediahype

Zo’n 75 tot 100 studenten en
enkele medewerkers van de fa culteit Biomedische Technologie
sprongen donderdag 20 maart
vanaf een zestig meter hoge kraan
bij het Hoofdgebouw naar
beneden. De wind was hard en
koud, maar net niet hard genoeg
om het springen af te blazen. Wel
waaide een partytent bijna weg,
die daarna snel werd afgebroken.
Het bungeejumpen, georganiseerd
door studievereniging Protagoras,

was onderdeel van de viering van
het tienjarig bestaan van de fa culteit Biomedische Technologie,
dat als thema heeft ‘Springlevend’.
BMT vierde het lustrum met stu denten, alumni, medewerkers,
maar ook met externe doelgroepen
zoals eerstegraads docenten uit
het voortgezet onderwijs, basis schoolkinderen uit de hoogste
groepen en relaties. Op het dag programma stonden een ontbijt,
verschillende lezingen, een

workshop ‘molecular imaging’,
een Loesje-workshop en
workshops voor basisschoolleer lingen, rondleidingen en natuurlijk
een uitverkocht ‘knalfeest’ tot mid dernacht, in de Wintertuin van
Sofitel Cocagne.
Het onderwijs lag vanwege de
feestelijkheden een dag stil bij
BMT.

Foto: Bart van Overbeeke

Student-medewerkers gezocht voor Eureka-dag in Evoluon
Eureka!Day zoekt tachtig student-medewerkers voor
het scholierenevenement dat 22 mei in het Evoluon
wordt gehouden. Er zullen zo’n 1200 VWO-leerlingen uit de klassen één tot en met drie naar het
Evoluon komen. De organisatie van Eureka!Cup
2008 ligt in handen van de TU/e en de TU Delft. Het
doel is om leerlingen te laten kennismaken met toepassingen van techniek en natuurkunde. Het thema
is H2O Experience. Studenten ontvangen en

begeleiden bezoekers, helpen opbouwen en opruimen en ondersteunen de wedstrijden. Dit alles
van 7.00 tot 19.00 uur. Je kunt je ook opgeven voor
de opbouwwerkzaamheden op 21 mei van 17.30 tot
22.00 uur. De vergoeding is 7,50 euro per uur. Wil je
een handje meehelpen, mail dan - liefst voor 10 april naar margot@eurekacup.nl. Geef daarbij aan of je 21
of 22 mei aanwezig bent.

Een filmpje op YouTube waarin
het afstudeerproject van masterstudent Industrial Design Joris
van Gelder wordt getoond - een
afstandsbediening zonder knoppen - trekt veel aandacht. Het
aantal views op YouTube staat op
ruim 47.500. Volgens Van Gelder
is zelfs de Engelse tv-zender
Channel4 geïnteresseerd in zijn
project.
Het filmpje demonstreert de afstandsbediening van Van Gelder,
die vooral geschikt is voor
gebruik in de keuken, of op
andere plekken waar je vaak
smerige handen hebt.
De bal is gaan rollen nadat
Cursor in januari dit jaar in de
rubriek Sluitstuk aandacht besteedde aan het afstuderen van
Van Gelder. Vervolgens haalde de
student de nieuwsrubriek op de

website bright.nl - met alleen een
foto. Van Gelder: “Dat vond ik
jammer, dus ik heb toen een
filmpje aangeleverd via YouTube.
In het begin werd dat nauwelijks
bekeken, maar dat veranderde
toen
de
populaire
site
engadget.com ook een link naar
het filmpje plaatste. Ik schat dat
er nu al meer dan zeventig sites
naar het filmpje verwijzen.” En al
ruim 47.500 mensen bekeken de
demo op YouTube.
En dat blijft niet zonder gevolgen.
Diverse
bedrijven
zouden Van Gelder, die deze
week afstudeert, graag in dienst
willen nemen. Volgende week
wordt in Cursor beschreven hoe
de magische afstandsbediening
precies werkt./

.

http://www.youtube.com/watch?v=181
yeINhvWc

En ik vind...

(Advertentie)
Als trouwe lezer van het
blad Cursor kan ik niet
nalaten te reageren op het
betoog van Prof.Dr. Geert
Duysters in de rubriek
Vox Academici.
Hoewel er ook het nodige
valt af te dingen op zijn
beloningsbetoog, zal ik
daar niet op ingaan; daar is al te veel over
gezegd.
Zorgwekkender is het beperkte inzicht
in de dynamiek met betrekking tot de
besturing van een internationale onderneming, wanneer hij suggereert dat er
geen goede redenen zijn voor grote
Nederlandse beursfondsen om buitenlandse topbestuurders te benoemen.
Internationale ondernemingen hebben
ook een internationaal werknemersbestand, waar de capaciteit en ambitie

om de top te bereiken
gelukkig niet beperkt is tot
de Nederlandse werknemers. Vele zogenoemde
buitenlandse topbestuurders zijn dan ook niet van
buiten aangetrokken, maar
komen voort uit deze
ondernemingen zelf, soms
na een langjarig dienstverband.
Het is buitengewoon kortzichtig om te
veronderstellen dat vanwege de
Nederlandse lokatie van een hoofdkantoor ook alleen maar Nederlanders
voor de top job in aanmerking zouden
moeten komen!
Gerard Kleisterlee
Voorzitter Raad van Toezicht TU/e
President en CEO
Koninklijke Philips

3 april 2008 Cursor
6/ Onderzoek

Van couplet naar refrein: overgangen
herkennen in populaire muziek
Overgangen herkennen in muziek/Ingrid Magilsen
Foto/Bart van Overbeeke
Hoe herkent een mens in een muziekstuk de overgang van
couplet naar refrein? Michael Bruderer onderzocht muzikale
signalen als klankkleur, tempo en ritme die bewust en onbewust iets losmaken bij de luisteraar. Als computers eenzelfde gehoor zouden ontwikkelen, kunnen audiobestanden
in de toekomst flink worden ingedikt. Philips Research had
daarom wel oren naar het project van Bruderer en betaalde
mee aan het onderzoek.
De rocksong ‘Live and let die’, vooral
bekend in de uitvoering van Guns and
Roses, maar geschreven door voormalige
Beatle Paul McCartney, is zo grijsgedraaid, dat iedereen het nummer gedeeltelijk kan meezingen of neuriën. Je
herkent het nummer ook als het op een
eenvoudige synthesizer wordt gespeeld of
door enkele dronken studenten vals
wordt meegekweeld.
Waarschijnlijk weten de meeste luisteraars ook waar een couplet overgaat in
het refrein. Onze oren, of liever gezegd
verschillende delen in onze hersenen
werken schijnbaar moeiteloos samen om
muziek en overgangen in muziek te herkennen. Ook als de uitvoering niet perfect
is. Voor computers is dit een complexe
truc. Er wordt veel onderzoek uitgevoerd
om dat beter voor elkaar te krijgen.
Vandaar dat dipl. ing. Michael Bruderer
in zijn promotieonderzoek over ‘The perception and modelling of segment boundaries in popular music’ in eerste instantie heeft gekeken hoe mensen dit
voor elkaar krijgen. Wat zijn voor hen de
belangrijkste signalen dat muziek een
overgang maakt? En welke van die
signalen die ook in de muziektheorie
worden beschreven, voorspellen het best
de grenzen die zij aangeven. Bruderer
heeft zijn promotieonderzoek uitgevoerd
binnen de onderzoekschool J.F. Schouten
School for User-System Interaction
Research onder begeleiding van prof.dr.
Kohlrausch. Zijn promotie vindt donderdag 10 april plaats aan de TU/e.

Het onderzoek naar de waarneming van
structurele overgangen in populaire
muziek, dat mede is gefinancierd door
Philips Research Europe in Eindhoven, is
uitgevoerd met in het achterhoofd het
automatisch zoeken in muziek. Bruderer:
“Als je de structuur van een muziekstuk
kent, kun je niet alleen van nummer naar
nummer springen, maar ook binnen een
nummer direct naar het refrein gaan.
Verder is het onderzoek mogelijk relevant
voor bestandcompressie. Zeker populaire
muziek bevat veel herhaling, zoals het
couplet, refrein patroon en deze
herhaling kan gebruikt worden om een
audiobestand in te dikken.”
Muziek bevat verschillende signalen die
overgangen aangeven. Zoals een witregel
in een tekst een signaal is voor een
overgang tussen alinea’s, is dat bij
muziek bijvoorbeeld een rust, een sterk
verschil in toonhoogte, toonduur en herhalingen in de muziek. Bruderer: “Deze
signalen worden weliswaar beschreven in
de muziektheorie, maar wij hebben eerst
gekeken hoe proefpersonen de muziek
opdelen en welke muzikale signalen ze
daar bewust en onbewust voor gebruiken.”

Experimenten
Daartoe heeft hij twee experimenten uitgevoerd. Eerst luisterden proefpersonen
naar zes nummers en wanneer zij een
overgang meenden te horen, drukten ze
op de spatiebalk van een toetsenbord.
Bruderer: “Aangezien we geïnteresseerd

zijn in muziek die veel opgevraagd wordt
in een muziekdatabase, hebben we
gekozen voor populaire muziek.” De zes

nummers, onder meer ‘Live and let die’
en ‘Moondance’ van Van Morrison, waren
speciaal geselecteerd uit een grotere ver-

Sociale interactie, ICT en verplaatsingsgedrag
Naar de relatie tussen ICT en verplaatsingsgedrag is al veel onderzoek
gedaan. Datzelfde geldt voor de relatie
tussen sociale interactie en verplaatsingen. Het verband tussen deze
drie onderwerpen is echter nauwelijks
uitgediept. Drs.ir. Pauline van den Berg
van Bouwkunde is daar nu mee begonnen. Ze hoopt over drie jaar op dit
onderwerp te promoveren.

gebruik en vraag naar stedelijke voorzieningen en mogelijkheden van (openbaar)
vervoer. Van den Berg richt haar onderzoek op Eindhoven en omgeving. Ze
maakt onderscheid tussen vijf typen gebieden, gebaseerd op de dichtheid van de
bevolking. De gradatie loopt van de
hoogste dichtheid (de binnenstad van
Eindhoven) naar de laagste dichtheid
(omringende gemeenten als Nijnsel).

“De gevolgen die ICT-gebruik heeft voor
verplaatsingen zijn al volop onderzocht.
Maar dat is meer op werk gericht. Dan
wordt er bijvoorbeeld gekeken of mensen
minder reizen als ze thuis kunnen
werken. ICT en verplaatsingen zijn echter
nauwelijks in verband gebracht met
sociale doeleinden.”
Van den Berg formuleerde september
2007 haar onderzoeksvraag ‘Wat is het
verband tussen kenmerken van de gebouwde omgeving, ICT-gebruik, sociale
netwerken en verplaatsingsgedrag?’
Inzicht in deze vraag is volgens haar
vooral voor de overheid van belang om bij
de ruimtelijke inrichting goed te kunnen
anticiperen op veranderende wensen,

Verkeerskundige modellen
Haar onderzoeksresultaten zullen mogelijk worden ingezet om verkeerskundige modellen te ontwikkelen. Ook
voor andere zaken kan haar onderzoek
soelaas bieden. Pauline: “Binnen de stedenbouw is er discussie over de openbare
ruimte als ontmoetingsplek. Het is de
vraag of die nog als zodanig fungeert.
Verder wil ik kijken in hoeverre het
gebruik van ICT het verplaatsingsgedrag
beïnvloedt. Denk bijvoorbeeld aan je
partner die belt of je nog even een
boodschap wilt doen. Je neemt dan door
het telefoongesprek een andere route.
Een ander voorbeeld: het kan zijn dat face
to face contact steeds meer wordt ver-

vangen door contact via e-mail en telefoons. Maar het is ook mogelijk dat
mensen meer verplaatsingen maken,
juist doordat het makkelijker afspreken is
dankzij de gsm’s. Dit zijn zaken waar ik
hoop achter te komen met dit onderzoek.”
Tijdens het afstuderen wijdde Van den
Berg haar literatuuronderzoek ook al aan
het onderwerp. Haar doel was toen onder
meer om een goed instrument voor dataverzameling te maken en dit te toetsen.
Hieruit volgde het Interactie Dagboekje.
Het was de bedoeling dat deelnemers hier
hun interacties in optekenen. Met wie,
wat voor interactie (via mail, telefoon, of
internet) en waar (de locatie) stonden
centraal.
Tijdens haar afstuderen zette ze het dagboekje online. Dat leverde weinig respons
op. Voor haar promotieonderzoek
hanteert ze een andere aanpak. Ze verfijnde de vragen in het dagboek en ging er
vervolgens mee van deur tot deur in
Eindhoven en enkele omringende gemeentes. Van den Berg deelde 1.500
boekjes uit aan mensen van vijftien jaar
en ouder, waarvan ze er inmiddels 700

terug heeft. Ze wil er minstens 750 ontvangen.
Het dagboek bestaat uit drie delen. In het
eerste deel noteren deelnemers gedurende twee dagen al hun niet-zakelijke
interacties. Het kan bijvoorbeeld gaan om
een activiteit, het versturen of lezen van
een mail, chatten of een telefoongesprek.
Mensen moeten vragen beantwoorden als
‘Met wie had u contact’, ‘Wat was het doel
van de interactie’ en ‘Met welk vervoermiddel bent u er naar toe gegaan?’ In het
tweede deel moeten deelnemers gegevens
over de personen invullen met wie ze
tijdens de twee dagen contact hebben
gehad. Er worden vragen gesteld als ‘Hoe
sterk is uw band met deze persoon’, ‘Hoe
ver woont hij/zij bij u vandaan’ en ‘Van
welke communicatiemiddelen maken ze
gebruik’. In het derde deel gaat het om
het huishouden, ICT-gebruik en sociale
netwerk van de deelnemer. Er wordt
onder meer gevraagd naar activiteiten,
hoe vaak iemand van het openbaar
vervoer gebruik maakt, het al dan niet
hebben van een internetaansluiting en de
afstand tussen woning en bepaalde voorzieningen als supermarkten.
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zameling. “We wilden niet dat de verschillende signalen die een overgang
aangaven in een nummer te dicht bij
elkaar zaten of allemaal op dezelfde
plaats zaten. Anders was het niet mogelijk om het effect van een signaal te
vergelijken met dat van een ander”, legt
Bruderer uit.
In het tweede experiment kregen de
proefpersonen dezelfde muziek te horen
en werd op een tijdbalk aangegeven waar
overgangen zaten. Bij iedere overgang
kon de proefpersoon met een schuifje
aangeven hoe sterk hij of zij die overgang
vond en ze konden kort uitleggen
waarom ze het een grens vonden,
bijvoorbeeld omdat de melodie veranderde of het tempo. Bruderer: “Er bleek
een grote samenhang te bestaan tussen
de mate waarin mensen een bepaalde
grens hadden aangegeven in het eerste
experiment en de mate waarin ze
aangaven dat een bepaalde grens duidelijk was in het tweede. Beide methoden
werken om overgangen in een muziekstuk te bepalen.”
Dat opdelen en evalueren van die opdeling deden mensen voor drie versies
van een nummer: een eenvoudige MIDI
synthesizermelodie, een uitgebreide polyphone versie en een daadwerkelijke
audio recording. Bruderer: “We gebruikten die verschillende versies omdat
een audio recording met zang veel meer
en andere signalen geeft, denk bijvoorbeeld aan de tekst van de muziek.”
In eerste instantie heeft Bruderer een
methode ontwikkeld waarmee je al die individuele grensbepalingen kunt samenvoegen tot globale profielen. Dat bleek
het beste te werken door de indiviuele
waarnemingen per 1,25 seconde samen te
nemen. Bruderer: “Zo kon ik de individueel aangegeven grenzen bijvoorbeeld
beter vergelijken met de grenzen die we
voorspelden op basis van muziektheoretische modellen.”
Bruderer: “ Vooral verandering in
klankkleur en tempo en ritme kwamen
naar voren als sterke signalen.” Verder

werd de opdeling van de monofone en de
polyfone versie vergeleken. Bruderer:
“Een polyfone versie heeft veel meer
signalen die een overgang kunnen
aangeven. Toch was de opdeling vergelijkbaar met de eenvoudige instrumentale
versie. De proefpersonen hebben waarschijnlijk in de polyfone versie toch
vooral op de melodie gelet.”

Signalen
Ten slotte is nagegaan hoe goed bestaande muziektheoretische modellen de
grenzen die door de proefpersonen
werden waargenomen, kunnen voorspellen. Uit die modellen zijn negen soorten
signalen gekozen die een overgang aan
kunnen geven. Bruderer: “Twee tot drie
signalen blijken voldoende te zijn om de
grenzen die worden waargenomen goed
te voorspellen. Dat zijn een wijziging in
timbre, ofwel klankkleur, het voorkomen
van een rust en van een lange noot tussen
twee korte. De modellen waren alleen
nog maar geëvalueerd op basis van
muzieknotatie en korte muziekfragmenten. Met dit onderzoek hebben we de
evaluatie succesvol kunnen uitbreiden
naar een vergelijking met perceptuele
data.”
Het is niet toevallig dat Michael Bruderer
muziek als onderwerp voor zijn promotie
heeft. Bruderer: “Muziek is belangrijk
voor mij. Ik luister graag naar muziek, ik
heb lang in een koor gezongen als Tenor
en ik dans veel. Al meer dan tien jaar
dans ik Salsa en sinds een jaar de Tango.
Voordat ik ging studeren, twijfelde ik nog
tussen informatica en muziekwetenschappen. Het is uiteindelijk informatica
geworden, maar bij mijn promotie heb ik
de onderwerpen mooi kunnen combineren.” Na zijn promotie gaat Michael op
wereldreis. “Ik ga in ieder geval mijn zus
opzoeken die op dit moment in Colombia
woont. En verder heel veel van de wereld
zien.”/

.

Michael Bruderer (1978, Zwitserland) studeerde Computer Science in Lausanne en was
een jaar in Granada als ERASMUSstudent. Zijn mastersproject over automatische ins trument herkenning, voerde hij uit aan het gerenommeerde Fraunhofer Institute for Digital
Technology in Duitsland. Vier jaar geleden startte hij zijn promotieonderzoek over ‘The
perception and modelling of structural boundaries in popular music’ aan de J.F.
Schoutenschool , met financiële ondersteuning van Philips Research Europe.

Hanneke Verbiest ging voor haar afstudeer stage geregeld op en neer naar het
slachthuis. “Varkensbloed lijkt op mensen bloed. Ik gebruikte het voor stollingsexperi menten.’’ De BMT-studente deed haar
afstudeerstage bij de vakgroep cardio vasculaire biomechanica.
‘’Bloedstolling is een fascinerend verschijn sel. Een ingewikkeld samenspel van regel mechanismen. Ik wilde daar graag onderzoek
naar doen.’’ Haar begeleider vroeg haar te
kijken naar aneurysma’s - zwakke plekken in
de bloedvaten. ‘’Op zo’n zwakke plek
ontstaat een uitstulping. Vergelijk het maar
met je fietsband, als daar een zwakke plek in
zit, ontstaat ook een bobbel. Aneurysma’s
zitten meestal in de hersenen of de aorta. Als
de druk te hoog oploopt, scheuren ze. Dat is
vaak dodelijk.’’ Opereren is mogelijk, maar
daar zitten risico’s aan.
‘’Er zijn wiskundige modellen ontwikkeld om
te bepalen hoe groot het risico op scheuring
is. Een van de factoren die je daarin mee wilt
nemen, is de vorming van bloedstolsels in
het aneurysma. Die stolsels hebben invloed
op de verdeling van de druk op de wand van
het bloedvat.’’
Verbiest werd gevraagd om het model voor de

vorming van stolsels met experimenten te
toetsen. ‘’Ik heb een opstelling gebouwd,
waarin rubber buisjes model stonden voor de
aderen en een slappere stof het aneurysma
simuleerde. Daar pompte ik dat varkensbloed
doorheen.’’ Het was een grote kunst om het
bloed goed op de TU/e te krijgen. ‘’In het
slachthuis moest ik antistollingsmiddel toe voegen, anders stolt het meteen. Maar in
mijn opstelling moest het juist wel stollen.
Daarom gebruikte ik antistollingsmiddelen
waarvan de werking met andere stoffen weer
op te heffen is.’’ Verbiest gebruikte ultra geluid om de stroming te meten.
‘’Bloedcellen geven een zwak signaal, maar
het bleek sterk genoeg om de stroming goed
in kaart te brengen.’’ Na dit goede begin werd
het lastiger. ‘’De stolsels werkten niet mee.
Ik heb van alles geprobeerd, maar het is niet
gelukt om gecontroleerd stolsels te laten
ontstaan in het aneurysma. Ik denk dat er iets
misgaat met de bloedplaatjes, maar hier is
niet de apparatuur om dat te kunnen onder zoeken. Die vraag ligt dus nog open.’’

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
De computer helpt bij speurtocht naar bloedpropjes

Als alle data binnen zijn, gaat Pauline aan
de slag met de analyse. “Dan bekijk ik de
samenhang tussen alle onderdelen.”
Daarbij splitst ze antwoorden van
jongeren en ouderen uit. Ook analyseert
ze of er verschillen zijn tussen de vijf gebieden waar ze haar onderzoek uitvoerde.
Binnen de faculteit Bouwkunde richten

twee andere onderzoeken zich op een
soortgelijk onderwerp. Het ene concentreert zich op verkeersmodellen, het
ander is internationaal georiënteerd.
Mogelijk worden de onderzoeksresultaten uitgewisseld./

.

Foto:Bart van Overbeeke

Radiologen kunnen bedreigende bloedpropjes in de longen voortaan een stuk beter
vinden met behulp van een computer. Promovendus ir. Henri Bouma van de TU/e ont wikkelde hiervoor een methode. Hij promoveerde gisteren, woensdag 2 april.
Jaarlijks krijgen meer dan 10.000 mensen in Nederland een longembolie - een bloed propje in een slagader in de longen. Elf procent daarvan overlijdt in het eerste uur. Een
snelle en nauwkeurige diagnose is dus gewenst. Tot nu toe doet een radioloog dit met
de eigen ogen. De hulp van de computer komt er echter aan. Ir. Henri Bouma (30)
bedacht een manier om in een driedimensionale CT-scan volautomatisch de meest waar schijnlijke bloedpropjes te detecteren. De computer vindt de randen van de propjes op
basis van de verschillende grijstinten in CT-scans.
Bouma testte zijn vinding op CT-beelden van het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam. Daaruit bleek dat door zijn computermethode 63 procent van de bloed propjes werd gevonden. Dat is twintig procent meer dan een radioloog doorgaans vindt
wanneer hij het alleen moet doen. Door de nieuwe toepassing kunnen artsen waar schijnlijk gerichter actie gaan ondernemen: grote proppen operatief verwijderen en
kleinere behandelen met bloedverdunners.
Dezelfde techniek van beeldverwerking paste de promovendus toe op het meten van de
doorsnede van bloedvaten. Zijn die op cruciale plaatsen te nauw geworden, dan kan
weefsel afsterven. Vooral in de buurt van het hart of in de hersenen kan dat levens bedreigend zijn. Vanwege de ruis en onscherpte van CT-beelden kan de diameter van
kleinere bloedvaten wel tot veertig procent te hoog worden geschat. Bouma’s methode
zorgt ervoor dat de doorsnede van een bloedvat veel nauwkeuriger te meten valt. Op
basis van deze verbeterde informatie kan de arts besluiten of hij moet overgaan tot
actie.
Bouma voerde een deel van zijn onderzoek uit bij Philips Healthcare (tot voor kort
Philips Medical Systems). Dat gaat de methodes nu verder ontwikkelen tot een beeld analyse-systeem dat zelf locaties en afmetingen van structuren in CT-beelden kan
bepalen.
Een visualisatie van bloed in de bloedvaten. Het bloed stroomt om een prop heen,
daarom is er een holte te zien.
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De eerste stap op weg
Complexe moleculaire systemen/Jim Heirbaut
Hoe ontstaat leven? Dat is een van de kernvragen die de
mensheid zichzelf sinds de vroegste geschiedenis stelt. Het
mysterie is nog steeds niet ontrafeld. Enkele gerenommeerde
TU/e-wetenschappers gaan samen hun tanden zetten in dit
raadsel. Het juiste antwoord kan namelijk helpen bij het
bouwen van moleculaire fabriekjes. Op 1 april ging het
Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen van start.
Alles begon met de
oerknal. Later ontstonden sterrenstelsels met daarin
miljarden sterren en
planeten. Rondom onze zon klonterde
materie samen en een handjevol planeten
vormde zich, waaronder de aarde. Op het
oppervlak van deze nog hete bol vormde
zich een soort oersoep. Daarin klitten
atomen samen tot eenvoudige moleculen,
waarna een waterval aan vormen van
steeds complexere moleculen op gang
kwam. Ergens in dit proces ontstond een
vorm, die je ‘levend’ zou kunnen noemen.
Uit deze eerste, ongelooflijk eenvoudige
levensvorm - een primitieve cel - komen
alle planten en dieren voort. Wijzelf dus
ook, en de hersenen waarmee we dit miljarden jaren later allemaal proberen te begrijpen.
Maar hoe kan dit in vredesnaam? Hoe kan
schijnbaar uit zichzelf leven ontstaan? Dat
is een vraag die wereldwijd duizenden wetenschappers bezighoudt. Zij kijken
vanuit verschillende expertisegebieden
naar het ontstaan van leven. Algemeen
wordt aangenomen dat zelforganisatie een complex samenspel van moleculen heeft geleid tot deze unieke en gecontroleerde opbouw van leven. Hoe combineert
levenloze materie zich onderling en evolueert het stapsgewijs tot iets dat leeft?
Eigenlijk is het een raadsel dat dit kan.
Een raadsel dat ook prof.dr. Bert Meijer intrigeert. Hij is één van de oprichters van
het nieuwe, prestigieuze Instituut voor
Complexe Moleculaire Systemen (ICMS)
van de TU/e. Dit instituut start op het
snijvlak van de faculteiten Scheikundige
Technologie (ST), Biomedische

Technologie (BMT) en Wiskunde en
Informatica (W&I) en bundelt onderzoekers die hun tanden gaan zetten in de
raadselen van zelforganisatie. Hoe kan het
dat in de natuur schijnbaar nutteloze
moleculen als vanzelf samenklitten, zodat
het nieuw ontstane klompje moleculen
een duidelijke functie heeft? Hoe kan dit
zo enorm efficiënt gaan en hoe kunnen we
dit verklaren, begrijpen en nadoen in een
laboratorium? Dit inzicht moet leiden tot
het maken van zelforganiserende moleculaire fabriekjes. “Het is tenslotte het
doel van een technische universiteit om
wetenschappelijk inzicht om te zetten in
technologisch relevante systemen”, zegt
Meijer.

Wat is leven?
Maar eerst nog even
dit. Wat ís leven eigenlijk? Daarover
valt op wetenschappelijk niveau te
twisten, maar een aantal punten is wel algemeen geaccepteerd. Zo zijn levende organismen autonoom en hebben ze onderscheidbare onderdeeltjes. Ze zijn in staat
om onder wisselende omstandigheden,
zoals temperatuur of zuurgraad goed te
blijven functioneren. Ze kunnen zich beschermen tegen aanvallen van buitenaf en
uiteraard kunnen ze zichzelf vermenigvuldigen. De eenvoudigste, eencellige levensvorm is de bacterie. “Virussen zijn
weliswaar nog eenvoudiger, maar die zijn
volstrekt afhankelijk van de gastheer. En
dus minder autonoom”, aldus wiskundige
prof.dr. Mark Peletier, één van de medeoprichters van het instituut.
In lijn met de expertise van de ‘founding

Bouwkundestudent Joren Vis werkte een mogelijk eerste ontwerp uit
voor het Advanced Study Center in het Ceres-gebouw. Belangrijk uitgangspunt hierin was een open structuur, zodat wetenschappers van
verschillende disciplines elkaar makkelijk en vaak kunnen ontmoeten.

fathers’ gaat het instituut het onderzoek
naar zelforganiserende fabriekjes in drie
richtingen op de rails zetten. Ten eerste

ligt aan de basis een stevige hoeveelheid
theorie en modelwerk over niet-lineaire
systemen (prof.dr. Mark Peletier van W&I

Een ‘artist impression’ van moleculaire zelforganisatie.

Een ‘microfluidic chip’ voor gas-vloeistofextractie.
Het is een onderdeel van een systeem voor de kleinschalige synthese van hoogwaardige chemische
producten. Inzet: detail van de ingangen van vloeistofkanaal (links, diameter 100 µm) en gaskanaal
(rechts, 25 µm) met verbindingskanalen van 5 µm dik
en 25 µm lang. Bron: Laboratorium voor Chemische
Reactortechnologie, TU/e. (Figuur 2)

Over centen en talenten
Het College van Bestuur maakt de komende
tien jaar 15 miljoen euro vrij voor het nieuwe
instituut. Het geeft het belang aan dat het
bestuur van de universiteit hecht aan het
nieuwe initiatief. “Om ons internationaal als
vooraanstaande universiteit te kunnen on derscheiden en wereldwijd zeer excellente
onderzoekers aan ons te kunnen binden, is
het noodzakelijk dat we ons kunnen
profileren met enkele toponderzoeks instituten”, zegt rector prof.dr.ir. Hans van
Duijn. “We hebben al toponderzoekscholen
voor fotonica en katalyse en nu faciliteren
we enkele van onze beste hoogleraren om
het Instituut voor Complexe Moleculaire
Systemen tot stand te brengen. Het gaat hier
om een spraakmakend en zeer uitdagend
onderzoeksterrein, multidisciplinair, zeer
vernieuwend en met grote verwachtingen
ten aanzien van maatschappelijke en econo mische perspectieven.”
Het Instituut voor Complexe Moleculaire
Systemen (ICMS) moet zo snel mogelijk in houdelijk van start gaan. Daarvoor worden
vijf groepsleiders aangetrokken, die jong

(maximaal vijf jaar geleden gepromoveerd)
en ambitieus zijn. Zij krijgen een ‘tenure
track’ aangeboden. Dat betekent dat ze een
contract krijgen voor vijf jaar, waarin ze zich
zullen moeten bewijzen. Naast de vijf
groepsleiders is ook plaats voor promovendi
en postdocs. “Afhankelijk van hun expertise
is het denkbaar dat ook wetenschappelijk
medewerkers uit de betrokken faculteiten
een deel van hun tijd werken voor het
instituut”, zegt ir. Sagitta Peters, businessmanager van het instituut.
Naast het onderzoek op hoog niveau moet
binnen het instituut ook een bijzondere mas teropleiding van de grond komen. Dat moet
een zogeheten ‘onderzoeksmaster’ worden;
de eerste van Nederland in de bètahoek. Het
doel hiervan is het binnenhalen van uit muntende studenten en die op te leiden voor
een baan in het onderzoek. Peters: “Dat
klinkt als een normale master, maar wij gaan
selecteren aan de poort en met extra vakken,
lezingen en discussies de nieuwsgierigheid
van de studenten prikkelen.”
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g naar nanofabriekjes
Een tweede, meer praktische richting, is
het produceren van de reactoren voor het
maken van eenvoudige moleculaire
systemen met meerdere componenten
(prof.dr.ir. Jaap Schouten, ST). In zeer
smalle en lange kanaaltjes worden verschillende oplossingen met moleculen
samengebracht (zie figuur 2).
Geavanceerde meetapparatuur legt de
precieze processen vast. De derde onderzoekstak richt zich op de synthese van een
paar complexe, maar slim ontworpen
moleculaire systemen (prof.dr. Bert
Meijer, BMT en ST). Aan de horizon van
deze onderzoeksrichtingen gloort de
droom van de initiatiefnemers: een
Molecular Systems Assembly Line. Dit is
een fabriek waarin complexe moleculaire
systemen gevormd worden door zelforganiserende processen.

en prof.dr. Rutger van Santen, ST). Deze
wiskundige en fysische ondergrond zijn
nodig om te beschrijven hoe bijvoorbeeld

zichzelf vermenigvuldigende systemen
zich gedragen. De ultieme katalysator is
sterk op niet-lineaire processen gebaseerd.

Hierbij stellen
Meijer en zijn
collega’s zichzelf
drie concrete
doelen. Het
eerste is het
maken van een kunstmatig ribosoom. Dit
is het ‘apparaatje’ in een cel dat alle eiwitten produceert. Dit werkt in de natuur
verbazingwekkend efficiënt en de hoop is
daarvan iets te leren: het synthetisch
maken van een polymeer, dat zijn
structuur afleest van een polymeer, dat als
mal fungeert. Dit aflezen moet gebeuren
op een zogenaamde supramoleculaire katalysator die de mal en de bouwstenen van
het te vormen polymeer bindt en de
vorming van het polymeer versnelt. Het
tweede doel gaat over fotosynthese. “De
natuur zet zonne-energie zeer efficiënt om
in chemische energie. Dat proces kunnen
we nog bij lange na niet fatsoenlijk
namaken, maar is een uiterst intrigerende
uitdaging”, vertelt Meijer. Het derde doel
is misschien wel het meest realistische: de
wens om een soort nanocontainer te
maken, die bijvoorbeeld een medicijn
bevat. Wanneer deze - met het blote oog
onzichtbare - ‘doosjes’ hun lading alleen
lozen bij de juiste soort cellen, dan zou je
heel gericht een ziekte als kanker kunnen
bestrijden. Hiervoor zijn zorgvuldig
opgebouwde moleculaire complexen
nodig. Daarbij is het niet alleen van belang
dat het medicijn en het dragermateriaal

elkaar op het juiste moment loslaten, maar
ook dat aan de buitenkant specifieke
groepen zijn geplaatst die zich aan de
juiste cellen binden. Een ingewikkeld
samenspel tussen natuurlijke en kunstmatige moleculen.

Man on the moon
Het is duidelijk:
het nieuwe instituut stelt
zichzelf ambitieuze doelen.
Daarvan is het
op dit moment
natuurlijk hoogst onzeker of ze ooit allemaal gehaald zullen worden. Dat is
immers de kern van het bedrijven van wetenschap: wat achter de horizon ligt, is
vaak een verrassing, evenals hoe snel je
het ontdekt. Maar de oprichters van het instituut zijn ervan overtuigd dat het stellen
van zulke hoge doelen gaat leiden tot grote
stappen voorwaarts. Wiskundige Peletier:
“Met vereende krachten kun je heel veel
bereiken. Denk aan de ‘man on the moon’doelstelling van Kennedy in de jaren
zestig. Binnen tien jaar hadden de VS een
man op de maan. En dan heb ik het nog
niet eens over alle ‘spin-off’-technologie
die dat opleverde.” Hij bedoelt maar: stel
jezelf ambitieuze doelen, werk hard en
breek de muren tussen disciplines af. “De
vraag wat de directe toepassingen van al
dit onderzoek op korte termijn zullen zijn,
is niet de juiste. Ik snap die vraag van de
maatschappij wel, want we maken belastinggeld op. Maar je moet jezelf niet teveel
laten leiden door de waan van de dag.
Volgens ons komt er uiteindelijk meer uit
het bij elkaar zetten en faciliteren van excellente wetenschappers. En ze vervolgens
hun gang laten gaan.” Zelforganisatie heet
dat.
Meijer, nuancerend: “Overigens verwacht
ik dat veel inzichten over zelforganisatie
heel snel door de industrie zal worden opgepikt om nieuwe materialen te maken.
Het wordt steeds duidelijker dat het
maken van de juiste formuleringen - zoals
in de verfindustrie - heel spoedig meer
wetenschap dan ambacht zal zijn.” /

.

Amerikaanse invloeden

Op de simulatie hierboven zijn duizenden lipiden
spontaan samengekomen tot een gesloten
membraan, zodat een ‘vesicle’ (een afgesloten compartiment vergelijkbaar met een cel) is gevormd.
Veranderingen in de interactie tussen omgeving
(water) en kopgroepen van buitenste lipiden kunnen
leiden tot grote vormveranderingen, zoals hier een
splitsing van een vesicle. Bron: Bart Markvoort.

Net terug van een werkbezoek aan de University of California in Santa
B a r b a r a , s c h u i f t b u s i n e s s m a n ag e r i r . S a g i t t a P e t e r s v a n h e t I n s t i t u u t
voor Complexe Moleculaire Systemen (ICMS) aan. Ze is er op bezoek
geweest omdat het nieuwe Eindhovense instituut zijn structuur
ontleent aan het ‘Californische model’. De University of California
heeft sterke faculteiten, maar minstens net zo belangrijk zijn d e in stituten die daar dwars doorheen lopen. “Binnen de instituten heerst
de drang om juist de last ige wetenschapsvragen op te lossen. Ze zijn
erg slagvaardig, doordat wetenschappers uit verschillende disci plines samenwerken”, zegt Peters. “Dit zijn veelal de mensen die heel
goed zijn in hun vak. Hierdoor trek je ook weer makkelijker andere
excellente wetenschappers aan. Ook worden faciliteiten gebundeld,
die beschikbaar zijn voor de verschillende faculteiten.”
Het nieuwe ICMS krijgt een eigen gebouw, waar de deelnemende
wetenschappers - zowel uit de ‘tenure tracks’ als gasten - een plekje
krijgen. Het Ceres-gebouw (het voormalige ketelhuis van de TU/e)
moet daarvoor in 2010 zijn omgebouwd. Niet alleen zitten hier dan
kantoren, computerruimtes, conferentiezaaltjes en een bibliotheek,
ook wordt er uiteindelijk het lab met de Molecular Systems Assembly
Line ondergebracht.
Uit de naam van het gebouw - Advanced Study Center for Complexity komen de ambities van het instituut naar voren. Het moet niet alleen
een plek worden waar wetenschappers ijverig en netjes hun werk
doen. Meijer: “Er moet ook een levendige discussie zijn, dwars door de
grenzen van de disciplines heen.” Hij neemt graag het Institute for
Advanced Study in Princeton als voorbeeld. “De echt grote doorbraken
ontstaan namelijk tussen de disciplines in, waar wetenschappers op
onorthodoxe wijze hun inzichten bijstellen en verdiepen. We gaan er

iets heel moois van maken, maar dan moeten die mensen van ver schillende richtingen elkaar wel de hele dag tegenkomen. Daarvoor
wordt dan ook een centrale ontmoetingsplek ingeruimd.” Tot 2010
maakt het instituut gebruik van tijdelijke huisvesting, die ook be schikbaar zal komen voor de gehele TU/e-gemeenschap.
Bert Meijer benadrukt graag het belang van het instituut voor jonge
mensen. “Behalve onze wetenschappelijke interesse is de belang rijkste drijfveer de grote interesse van jonge studenten voor dit
belangrijke gebied tussen de gevestigde disciplines. “Ik kom
dagelijks briljante studenten en promovendi tegen, die zoveel van de
verschillende onderdelen weten en zo’n drive hebben om het
ongekende te verkennen. De TU/e is eigenlijk verplicht om voor hen
iets speciaals op te zetten. In het instituut verwacht ik veel van deze
jonge mensen te kunnen leren. Als dank krijgen zij de mogelijkheid
om zich maximaal te kunnen ontplooien.”
In het Advanced Study Center for Complexity komt ook een speciale
animatiestudio voor het maken van filmpjes van moleculaire
systemen. Deze systemen worden namelijk zo complex dat het visu aliseren ervan noodzakelijk is om begrip en aanvullende kennis op te
doen. Meijer: “Je kunt straks zelfs rondlopen tussen de moleculen en
hun zelforganisatie in tijd en plaats volgen.” Daarnaast gaan deze
3D-afbeeldingen en -animaties dienen voor communicatie over het
onderzoek. Er worden dus plaatjes gemaakt voor bij wetenschap pelijke artikelen, maar ook voor artikelen voor het brede publiek.
Overigens kost het maken van dit soort beelden flink veel computer capaciteit. Zeker als de ingewikkelde beelden ook nog gaan bewegen.
De animatiestudie is straks ook inzetbaar voor ander TU/e-onderzoek,
zoals bij BMT en Bouwkunde.
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Wiskundebanden met India aangehaald

“Goede contacten met de juiste universiteiten zijn onontbeerlijk bij het opzetten
van vruchtbare resource samenwerking”,
zegt prof.dr. Bob Mattheij van de faculteit
Wiskunde & Informatica. Met juiste universiteiten bedoelt hij jonge Indiase universiteiten vanwaar masterstudenten,
promovendi en postdocs hun weg
kunnen vinden naar de Technische
Universiteit in Eindhoven. Deze instroom is noodzakelijk om het hiaat aan
kenniswerkers in de regio Brainport op te
vullen.
In India zijn de technische universiteiten
verdeeld over twee soorten. Er zijn de
oudere autonome Indian Institutes of
Technology die beschouwd kunnen
worden als de klassieke opleidingen.
Deze hebben van oudsher banden met
het buitenland. IIT Bombay is bijvoorbeeld in 1958 opgericht met hulp van
UNESCO en de Sovjet Unie, IIT Madras
werd een jaar later opgezet met technische assistentie van West-Duitsland.
Daarnaast bestaat er een jongere categorie universiteiten in de vorm van een
National Instituut of Technology.
Ongeveer iedere deelstaat, India heeft 28
deelstaten, heeft er één. Deze zijn voor
TU/e interessant omdat ze jonger, niet gebonden aan bepaalde Europese universiteiten en volop in ontwikkeling zijn. India
loopt wat technologische ontwikkeling
betreft achter bij China, heeft te weinig
afstudeerders en zeker te weinig promovendi. Het land maakt een inhaalslag en
de nationale regering levert volop financiën om de NIT’s en enkele nieuwe IIT’s
tot bloei te laten komen.
Mattheij heeft goede ervaringen met
Indiase studenten. “Ze zijn hardwerkend,
gemotiveerd om het beste uit zichzelf te
halen en niet te vergeten hebben ze zeer
goede taalvaardigheid.” Met de bedoeling
de banden met de Indiase universiteiten
aan te halen heeft hij sinds tweeënhalf
jaar heel veel technologische instituten
bezocht.
Afgelopen maand is hij met dr. Martijn
Anthonissen, dr. Jos Maubach, dr. Sjoerd
Rienstra, dr. Sandro diBuccianico en dr.
Adrian Muntean opnieuw naar NIT
Karnataka geweest om een workshop te
houden. Een belangrijk nevendoel was
een raamwerk op te zetten om master-

India/Norbine Schalij
Om meer topstudenten binnen te halen, kijkt de TU/e
tegenwoordig heel de wereld rond. Faculteit Wiskunde &
Informatica is in een vergevorderd stadium om Indiase
masterstudenten voor Industrial and Applied Mathematics in
Eindhoven te interesseren en wat W & I betreft kan de
studentenuitwisseling beginnen. Met ingang van het
volgende collegejaar worden tevens Double Degree masters
beurzen aangeboden aan studenten die na deze opleiding
enkele jaren in Brainport willen blijven.
studenten te werven voor de opleiding
Industrial and Applied Mathematics. “We
zijn met een zeer goed gevoel teruggekomen”, zegt Mattheij. “De workshop
was een succes. We hebben aan een zestal
ontwerpen met wiskundige modellering
gewerkt: proefopzetten, ontwerpen van
MEMS, speciale lagers, sproeibed reactoren, VLSI ontwerp en zonnewarmte
voor het zuiveren van grondwater. “We
zijn met open armen ontvangen door de
rector van de universiteit.”

Uithangbord
De workshop had een beproefde format.
Eerst werden de onderwerpen besproken
tijdens een plenaire bijeenkomst. Daarna
analyseerden studenten en staf in afzonderlijke groepen het probleem verder.
Gevolgd door een afsluitende plenaire bijeenkomst met bespreking van de resultaten. Mattheij geeft een aardig
voorbeeld: “We bestudeerden de zuivering van water. Het idee is dat het in de
tropen wel heel vochtig is, maar dat het
water verdampt voor je het kan gebruiken. Nu kun je een tent bouwen waarvan
het plastic doek het condenswater
opvangt dat door zonnewarmte binnen de
tent uit de poreuze ondergrond wordt
verdampt en vervolgens tegen de wand
condenseert. Onder leiding van Adrian
Muntean zijn wiskundige modellen
opgesteld om onder meer het optimale
volume van de tent te berekenen. Met een
diameter van twee meter kan in een tent
per dag vijftien liter water opgevangen
worden.”
Mattheij verwacht dat een zestal stafleden
van NIT Karnataka binnen anderhalf jaar

een bezoek aan Eindhoven zullen
brengen. Een van de uithangborden van
de faculteit is immers Wiskundig
Modelleren en dat heeft zeker hun
interesse.
In dezelfde week dat Mattheij in India
was, heeft een delegatie van Informatica,
waaronder decaan Van Hee en collegevoorzitter Amandus Lundqvist, de jonge
IIT in Guwahati bezocht. Het is de tweede
universiteit van India waar de faculteit
Wiskunde & Informatica de banden mee
wil aanhalen. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van onderzoekers, maar vooral
studenten.

Double Degree
De studentenuitwisseling is wederzijds
bedoeld maar zal in praktijk neerkomen
op het binnenhalen van Indiase masters.
“Ons programma is sterk op industrie
gericht. We hebben met Brainport een
fantastisch netwerk binnen handbereik
en dat is het sterke punt van de TU/e ten
opzichte van de Indiase universiteiten”,
meent Mattheij. Hij vergeet daarbij niet
de topkwaliteit van de NIT’s en IIT’s te
benadrukken. “Een half miljoen studenten doen ieder jaar toelatingsexamen,
daar mogen er slechts vijfduizend van
aan de (bachelor) studie beginnen.”
Mattheij ziet een deel van die ene procent
graag op de TU/e binnenkomen. Lokaal is
er een selectiecommissie opgezet. In
december zullen de eerste interviews
plaatsvinden, waarbij ook een staflid van
de TU/e aanwezig zal zijn.
“Wat we ook gaan aanbieden is een
Double Degree”, vervolgt Mattheij. “Bij
dit dubbele master-systeem studeert de

student het eerste jaar in land van
herkomst, het tweede jaar bij TU/e en
gaat daarna zijn of haar contract uitdienen bij een industriële partner. Van
beide universiteiten ontvangt de student
een masterdiploma.”
TU/e heeft hier overigens al ruime
ervaring mee. Zo heeft Informatica een
overeenkomst met de universiteit van
Manipal. Al drie jaar is Wiskunde
betrokken bij het Erasmus Mundusproject ‘Industrial Mathematics’.
Studenten uit vooral India, China, Afrika
en Rusland studeren met een Erasmusbeurs in de EU. De Europese Commissie
is zo tevreden hierover dat ze de subsidiepot vanaf 2009 gaat verviervoudigen naar
950 miljoen euro per vijf jaar.

Win-win-win
Volgend collegejaar wil Wiskunde vooral
studenten van de twee Indiase universiteiten, maar ook van twee Roemeense
instellingen binnenhalen. Met een van de
Roemeense universiteiten zijn de
contracten al opgesteld, het ondertekenen
gebeurt binnen enkele weken. “Wanneer
deze vier opleidingen bijvoorbeeld systematisch vier studenten leveren, hebben
we een heel mooi resultaat”, hoopt
Mattheij.
Een aantrekkelijke mogelijkheid voor de
financiering van deze studenten is LIME,
Laboratory for Industrial Mathematics
Eindhoven. Directeur Mattheij noemt het
een ideale vorm van samenwerking
tussen universiteit, bedrijfsleven en
student, zodat een win-win-win-situatie
ontstaat. Je kunt LIME zien als het doorgeefluik dat de student een kans biedt op
een goede toekomst, een bedrijf kennis
laat maken met potentiële werknemers
van hoog kennisniveau en de universiteit
een lokaas geeft om studenten te
werven./

.
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Singer-songwriter evenings best kept secret
Quite a few people think
there is nothing much
happening in Eindhoven.
This is not necessarily
true; you just have to
know where to go. One of
the best kept secrets in
this city has to be the
weekly singer-songwriter evenings in the
Meneer Frits pub at the
Markt.
Musician and organiser Ad
van Meurs books singers
from all over the world for
his Monday night concerts.
The evenings are also supported by the owner of
Meneer
Frits,
the
Muziekcentrum
Frits
Philips. Every week, about
150 people gather to listen
to all kinds of music, from
folk to R&B. “Basically, I go
for what I like. I invite
people from my personal
network. I know all sorts of
musicians from touring in
the States and the UK since
1990,” Van Meurs explains.
“I’ve been organising this
type of concert evening for
at least 15 years in various
places.
Lately,
the
singer/songwriter genre is
becoming more and more
popular. It’s easier for
singers to record and to get
noticed because of improved
recording
equipment and the internet. So that gives us a
wider choice and makes it
possible for people in
Eindhoven to hear musicians who are just becoming successful.”

Nightclub
The ambiance in Meneer
Frits on a Monday night is
special. There is a definite
nightclub
atmosphere.
During the concert, waiters
discreetly move among the
guests to deliver drinks and
collect orders. The sound
system is state-of-the-art
and sound engineer (and
singer) Ankie Keultjes
ensures that it is used to its

Photo: Bart van Overbeeke

best advantage. The intimacy of the venue makes
it easy for the musicians to
connect with the audience.
There are times when
everyone is holding their
breath because a song has
such an emotional charge
and others when people are
clapping and jumping up
and down. Members of the
audience are not shy about
talking to the musicians afterwards. The evening
ends by midnight, so attending a concert doesn’t
disrupt the work week too
much.
“Some of the people we
book would never have
bothered to come to
Europe if we hadn’t invited
them. Famous 77-year-old
country singer-songwriter
and
record
producer
‘Cowboy’ Jack Clement was
a good example. He took
part in one of our club
nights where people are
also interviewed. You
better believe he had a lot to
say. Clement was the one

who discovered Jerry Lee
Lewis, he worked with Roy
Orbison, Carl Perkins and
Johnny Cash when they
were still unknown. He
wrote for Ray Charles, Elvis
Presley and Tom Jones, to
name just a few. Jack still
calls me from Nashville
every so often just to say
hello. But many of our
guests include us in their
own tour of Europe.”
One of the more notable
concerts last year was given
by Chip Taylor, author of
hit songs like ‘Wild Thing’
and ‘Angel of the Morning’.
He surprised by bringing
along a band and one of his
discoveries,
Kendal
Carson, a diminutive blond
Canadian fiddle player
with a big voice. Chip
Taylor collaborated on the
CD she brought out last
year.
Together
they
charmed the Eindhoven
audience.
Another
highlight was one of the
best singer-songwriters in
the world, Chris Smither,

It is the first TU/e-wide
plan, for until now each
department had its own
rules and criteria. It is expected that the plan will be
implemented
within
several
weeks.
New
elements are that postdoc
contracts
cannot
be
stacked anymore and that
there is no longer a staff

establishment principle,
but
a
development
principle. This means that
scientists will not always
have to wait for a position
to fall vacant by accident
anymore, but will sooner
be encouraged on the basis
of their qualities and achievements to develop further.
In addition, the organization aims to get more
women in top positions.
Drs. Anja Klomps, head of
the
Personnel
and
Organization Department,
has developed the plan. “It
is essential that the organization should indicate
candidly at the earliest
stage possible what kind of
prospects there are for a
scientific staff member. In
the interim period it

Prices
Next week (April 7th)
Freddie
White
from
Ireland is expected. This
guitarist/singer has won
just about every prize there

is in Ireland for his performances, which can be sensitive and heartrending,
but also loud and in your
face.
Ad van Meurs himself will
be playing on April 21st
with his No Blues band,
with their ‘Arabicana’ repertoire, combining the
storytelling traditions of
folk, blues and Arabian
music. Van Meurs’ No
Blues project has received
enthusiastic reviews in the
Dutch and music press.
Last but not least, the price
of these concerts should be
mentioned. The standard
ticket costs 5 euro, occasionally 10 euro, which is
often less than for concerts
by the same artists elsewhere in the country. A
ticket to the Naked Song
Festival is 19 euro.
Reservations can be made
at the Muziekcentrum
040-2442020. More info
(in Dutch): www.advanmeurspresenteert.nl./

.

Conference ICT, EU and
development in the South

Personnel plan advocates
development of scientists
Scientific staff must have
the potential for development and the university
has to ensure that they
are given the opportunity. If the potential
turns out to be absent, a
permanent job is virtually excluded. That is
the main purpose of the
personnel policy plan for
scientific staff.

who left the audience
stamping their feet.
Smither has been invited
back as one of the main acts
of the Naked Song Festival
on May 31st
in the
Muziekcentrum
itself.
About 1500 people are expected at this festival. The
name is a word play on
‘pure’ or ‘naked’ music.
The festival is the last activity of the season. There
will be an impressive lineup of singer-songwriters,
including Dave Eugene
Edwards, Gabriel Rios,
Chris Smither, Grayson
Capps, Jody Moon and
Linda Thompsen. The
week before there will be a
bit of a foretaste in Meneer
Frits with local singersongwriters each singing
two songs.

should also be carefully
monitored what goes well
and what may be improved.
Unambiguous,
clear agreements need to
be made.”
The TU/e also wants to
introduce binding study
advice as of September
2009. First-year Bachelor
students without any
chance of success will then
be compelled at the end of
the year to stop their
training. This implies that
criteria will be sharpened
in this respect also. Peter
van Dam, spokesman for
the
Executive
Board,
informs us that there is no
direct connection between
the two plans. /

.

TU/e is hosting a free
conference on the impact
of ICT and Europe’s ICT
policy on developing
countries on April 9.
The I4D-day 2008 will investigate whether ICT can
be a solution to practical
problems, for example by
providing medical advice
to people in remote areas.
ICT can of course also be a
motor
for
economic
development.
Various
speakers will look at the
innovations necessary for
ICT to contribute optimally to ‘development in
the south’ and at the role
the EU can play.
The conference will be

held in the Auditorium.
There is no conference fee,
but registration online at
www.i4d.nl is required
(contact number stichting
Oikos
030-2361500).
Conference documentation will be sent after registration.
The I4D-day and the I4D
network are initiatives by
Stichting Oikos, Ingenieurs zonder Grenzen
(KIVI NIRIA), TU/e’s committee on Technology for
Development, Otherwise,
Studium Generale Delft,
Studium Generale Eindhoven and the Royal Tropical Institute KIT. NCDO is
providing support, Oikos
is organising the event./

.
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I spent the second week of
March taking part in a
course organized by the
Local BEST group in
Supelec Paris. Around fifty
students from various engi neering colleges across
Europe gathered in Paris to
spend around ten days at tending lectures,
workshops, company visits
and various other acti vities.
For me, as the only nonEuropean, it was a great ex perience in terms of the
cross sectional cultural
view that I got to witness. I
learnt so many interesting
tidbits about the different
European countries and
their people.
The French do eat the long
baguettes for breakfast,
lunch and dinner. Well
atleast the students we
stayed with did. And French
students love to sing
during parties while
getting drunk. And their
songs sound really cool in
French. As long as you
don’t know what they
mean. Then it just becomes
embarrassing. You can
spot Italians by a mile with
the way they talk with their
hands. And they are
probably the only ones in
the city wearing sun glasses on the cloudy,
overcast Parisian days. The
Romanians hate it when
you pester them to sing
‘Numa Numa’. However
after persistent badgering,
they eventually give in and
sing the song with you.
They don’t like it, but they
have simply accepted the
fact that they have to live
with this song as a symbol
of their identity. And they
don’t like that at all.
Another important thing I
learnt - never come
between a Hungarian and
their paprika. Also, after
having been asked a
million times already, they
don’t find the joke “Are you
Hungary?” funny anymore.
I, on the other hand, found
it hilarious every time.
Seriously though, these
kinds of events are really
great because you get to
meet a lot of different
people from diverse backg rounds and it broadens
your understanding about
the world and its people.
Especially if you are a
foreign student, I would
highly recommend taking
part in such courses. It
gives you a good taste of
student life in this part of
the world. And you can find
out for yourself if all those
stereotypes one reads
about are true or not.

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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Didactische scholing/DPO
Masterclass Presenteren
Acteurs weten vanaf de eerste stap die ze
op het toneel zetten de aandacht van het
publiek te trekken en die vast te houden.
Hoeveel een publiek onthoudt van een
college of voordracht, hangt af van
inhoud, expressie en de relatie tussen
spreker en gehoor. In de training
‘Presenteren met behulp van
Theatervaardigheden’ bekwamen docenten zich onder meer in spreekschema’s,
omgaan met hulpmiddelen, lichaamstaal, gebaren, stem en het contact
maken en houden. Op verzoek van de
cursisten wordt dieper op een bepaald
aspect ingegaan. De training wordt
gegeven op donderdag 15 en 29 mei
2008 van 9.30 uur tot 17.30 uur. Deze
masterclass wordt vijf keer per jaar
gehouden. Per keer kunnen zeven deelnemers meedoen. Meer informatie bij
Harry van de Wouw (toestel 3126).
Aanmelden via telefoon (toestel 2520),
per e-mail (cursus.dpo@tue.nl) of via
www.tue.nl/didactische_scholing.

Educational training /DPO
Course ‘Optimizing lectures’
As a teacher who wants to improve his
skills in lectures you could sign up in the
course ‘Optimizing lectures’ on May 21st
and 28th form 9.00 till 17.00 hours.
The two-day course answers questions
like: what learning purpose do lectures
serve?, how can I best get my story
across?, how can I break down the information in the time I have and how can I
make my presentation varied and more
appealing? You will work intensively with
other teachers in a small group. Further
information can be obtained from
Willem van Hoorn (extension 4237). You
can enrol for the course by telephone
(2520), by e-mail (cursus.dpo@tue.nl), or
by www.tue.nl/course_information.

Mensen
Promoties
Ir. E.J.C. Bos verdedigt op dinsdag 8 april
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe
zaal van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Tactile 3D probing
system for measuring MEMS with nanometer uncertainty. Aspects of probing,
design, manufacturing and assembly’.
Bos promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren
zijn prof.dr. A.H. Dietzel en prof.dr.ir.
P.H.J. Schellekens.
M. Farshi MSc verdedigt op dinsdag 8
april 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 ‘A Theoretical and Experimental
Study of Geometric Networks’. Farshi
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is : prof.dr.
M.T. de Berg.
K. Boynov MSc verdedigt op dinsdag 8
april zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het

Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Efficiency and Time-Optimal
Control of Fuel Cell – Compressor –
Electrical Drive Systems’. Boynov promoveert aan de faculteit Elektrotechniek. De
promotoren zijn prof.dr.ir. A.J.A.
Vandenput (vervanger: prof.dr.ir. J.H.
Blom) en prof.ir. W.L. Kling.
Dipl.-Ing. M.J. Bruderer verdedigt op
donderdag 10 april 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 ‘Perception and
modeling of segment boundaries in
popular music’. Bruderer promoveert
aan de faculteit Technologie Management. De promotor is prof.Dr. A.G.
Kohlrausch.

Studentenleven
Tint
Een broodje filosofie
Mensen die de wereld veranderd hebben.
Grote filosofen en religieuze leiders hebben onze manier van denken in sterke
mate bepaald. Tot de belangrijkste behoren Socrates, Boeddha, Confucius en
Jezus. Zij hebben veel invloed gehad op
het leven en denken van mensen op de
hele wereld. We bespreken in vier lunchbijeenkomsten het boek “Socrates,
Boeddha, Confusius, Jezus, de maatgevende mensen” van Karl Jaspers. Voor de
lunch wordt gezorgd. Dinsdag 8, 15 april
en 6, 13 mei 2008, van 12.30 – 13.30 uur,
TINT, Hoofdgebouw -1.21.
Contact: Pim Lemmens Opgeven:
tint@tue.nl

Workshop Kundalini Yoga
Het hartcentrum staat synoniem voor
compassie, voor anderen en voor jezelf.
Een effectieve manier om je hart te openen is door middel van fysieke oefeningen. Tijdens een workshop doen we oefeningen en meditaties uit de kundalini
yoga die op het hartcentrum werken. Ze
helpen fysiek je borstkas te openen,
zodat er (letterlijk) meer ruimte is voor je
hart. Het leert je ook je angsten en zorgen los te laten, en je medemens met
een neutrale blik te benaderen.
Zaterdag 12 april, van 13.30 – 17.00 uur
in de Studentenkapel, kosten: 15 euro,
begeleiding: Wieger Wesselink. Opgeven:
voor 4 april 2008.

Nationale DenkTank
TUE-ers gezocht
De Nationale DenkTank is een jaarlijks
geselecteerd team van twintig veelbelovende masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi. Binnen twee maanden moet dit team creatieve, innovatieve,
maar ook praktische oplossingen vinden
voor een maatschappelijk probleem; dit
jaar is het thema ‘Naar een gezondere
levensstijl voor jongeren’.
De werving van de DenkTank 2008 is
onlangs van start gegaan. Kandidaten
worden geselecteerd op basis van analytisch vermogen, een brede maatschappelijke interesse, creativiteit en hun vermogen om buiten bestaande kaders te denken. In tien weken doen de deelnemers
full-time onderzoek vanuit standplaats
Amsterdam. Teambuilding is hierbij van
belang.
Deelnemers van de DenkTank 2008

zullen kennis maken met de meest
talentvolle en ondernemende jonge mensen van Nederland. Tijdens het project
hebben zij de gelegenheid om sleutelfiguren uit bedrijfsleven, overheid en
kennisinstellingen te ontmoeten.
Kandidaten kunnen zich tot 10 mei
2008 aanmelden via
www.nationale-denktank.nl.

Diversen

Nato
Internship
Have you (almost) graduated and interested in an internship at NATO
Headquarters in Brussels? Thursday 10
April a presentation will be given about
the possibilities for an internship at
NATO by Ms. Katrin Hett, director of
NATO Internship Programme. Time:
12.30 – 13.30 hours. Location: University
Club, room B in the Main Building
(Hoofdgebouw). More info:
www.nato.int/structur/interns/index.html

Vredescentrum
`Vredesoperaties’
Defensiespecialist drs. Dick Leurdijk van
instituut Clingendael geeft donderdag 10
april, van 13.30 tot 15.15 uur, in zaal 2 van
het Auditorium een gastcollege over
`Nederland en Vredesmissies’. Nu de
Koude Oorlog een poos voorbij is, lijken
vredesmissie de belangrijkste taak voor
het Nederlandse leger. Militairen gingen
naar Libanon, Bosnië, Irak en
Afghanistan. Meestal in VN- of Navo-verband. De aanwezigheid in Afghanistan is
omstreden. Het blijkt er vrij gevaarlijk en
aan opbouw, zoals de bedoeling was, lijkt
men nauwelijks toe te komen. Hoe effectief zijn dergelijke acties? Welke rol
speelt de techniek? Moeten deze acties
uitbreiden, inkrimpen, of op andere
plaatsen uitvoeren? Aansluitend is er een
discussie met de gastdocent. Het college
is een afsluiting van de serie `Techniek,
Vrede en Veiligheid’.
Meer info: vredescentrum@tue.nl of
www.tue.nl/vredescentrum .

Projectbeurs
Ontwikkelingslanden
De Rinny Huizinga Stichting bevordert
het technisch onderwijs van mensen in
ontwikkelingslanden. Dat doet zij onder
andere door financiële steun te bieden
aan onderzoeksprojecten voor of in ontwikkelingslanden zoals de toepassing
van drinkwatervoorziening, zonne- en
windenergie, speciale bouwtechnieken
en irrigatie.
De stichting verstrekt aan studenten
techniek, bijvoorbeeld in het kader van
een afstudeerproject, een projectbeurs
van maximaal 5.000 euro. Het geld is
bedoeld om onderzoek te starten, verder
te ontwikkelen of uit te voeren.
Kandidaten kunnen een schriftelijk voorstel indienen. Daarin moet staan wat het
doel van het project of het onderzoek is.
Om welke begroting het gaat en hoe lang
het project of onderzoek gaat duren.
Voorwaarde is dat een onderzoek binnen
één jaar kan worden afgerond. De voorstellen moeten vóór 1 oktober binnen
zijn. Op 1 november maakt de stichting
de toekenning bekend. Er kunnen onderzoeksvoorstellen van meerdere indieners
tegelijk gehonoreerd worden.
Meer info: secretaris@rhstichting.nl of
via www.rhstichting.nl.

Vacatures
Secretaresse Faculteitsbureau (V32.018),
Bureau van de faculteit, faculteit
Wiskunde en Informatica (1,0 fte). Vast
dienstverband, salaris maximaal schaal 7
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1945,00 t/m 2627,00 euro).
PhD Student “Optimisation of heat
transfer in micro-flows” (V35.395),
Energy Technology, department of
Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).
PhD Student “Laser fabrication processes for flexible micro-systems” (V35.396),
Micro- and Nano-scale Engineering,
department of Mechanical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000,00 t/m 2558,00 euro).
Postdoc in ViewCorrect: Predictable codesign for distributed embedded control
systems (V36.338), ES, department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris in overleg.
Junior researcher position in Photonic
Crystals (V36.339), OED, department of
Electrical Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris in overleg.
PhD Student (1.0 fte) (V37.608), Dutch
Polymer Institute, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000,00 t/m 2558,00 euro).
PhD Student Graphcom (1.0 FTE)
(V37.609), DPI, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m
2558,00 euro).
PhD “Processing and Properties of
Piezoelectric Polymer-Ceramic

Navo
Stagiaires gezocht
Geïnteresseerd in een stage (internship)
bij het hoofdkantoor van NAVO in
Brussel? Kom dan op donderdag 10 april
naar het STU voor een informatiebijeenkomst door Mw. Katrin Hett, directeur
van het NAVO Internship Programma.
Tijd: 12.30 – 13.30 uur. Lokatie:
University Club, zaal B in het
Hoofdgebouw. Voor meer info:
www.nato.int/structur/interns/index.html
(Advertenties)

Auto – Motor – Taxi –E bij B
Speciale TU/E Studentenactie !
Op vertoon studentenpas: Intake gratis !!
NU! Auto 20 uur+theorieboek+TTT+examen: 1149,Motor 20 uur+de 2 examens+motorbroek: 1105,www.vboc.nl – info@vboc.nl
T.: 040-2926564

Leuke Bijbaan?

www.contacture.nl

Composites” (V37.613), Materiaal- en
Grensvlaktechemie, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2000,00 t/m 2558,00 euro).
PhD “Nanoadhesion in stiff elastic contacts” (V37.615), the Laboratory of
Materials and Interface Chemistry,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2000,00 t/m 2558,00
euro).
PhD Student Multi-scale simulation of
multi-material adherence (V37.633),
Materiaal- en Grensvlaktechemie, department of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2000,00 t/m 2558,00 euro).
Full Professor Business Process
Management (1) and Professor
Information Systems in Health Care (2)
(V39.445), Information Systems, department of Technology Management (1,0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 23 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 hoogleraar 2 (4803,00 t/m
8445,00 euro).
Faculty Liasion Manager Technologie
Management (V86.016), Bibliotheek en
Informatievoorziening (0,5 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal 11
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3129,00 t/m 4284,00 euro).
Coordinator Onderwijsinformatie
(V36.340), Onderwijsbureau, faculteit
Elektrotechniek (0,7 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2220,00 t/m 2966,00 euro).
PDEng “Process and Product Design”
(V37.634), Process and Product Design,
department of Chemical Engineering
and Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris 1646,00 euro.
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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Kritische ‘Driestuiversopera’ in nieuw jasje op TU/e
Waarschijnlijk is dit het eerste
toneelstuk over de verbintenis
tussen criminaliteit uit de
boven– en de onderwereld: de
‘Driestuiversopera’ van
schrijver Bertold Brecht en
componist Kurt Weill uit 1928.
Een beroemd stuk, dat al
talloze keren verfilmd werd en
waarvan nummers als ‘Mackie
Messer’ en ‘Erst kommt das
Fressen, dan die Moral’ uitgevoerd werden door onder
andere Tom Waits, Sting en
Marianne Faithfull. Het
Academisch Genootschap
speelt het stuk nog op 3, 4, 5
en 6 april, op de TU/e.
Het stuk speelt zich af in de
wereld van de straatbandieten,
dieven, hoeren en bedelaars, van
de Londense wijk Soho. Daar
heeft de keurig geklede kruimeldief en messensteker MacHeath,
bijnaam Mackie Messer,
‘omgang’ met Polly, de dochter
van bedelaarskoning Peachum.
Tegen zijn wens in trouwt ze
met hem, Peachum ziet
MacHeath liever aan de galg. Die
belandt ook wel enkele keren in
de gevangenis, maar ontsnapt
daar, dank zij zijn goede contacten met de politie(commissaris),
ook weer uit. Als hij echt terechtgesteld dreigt te worden, krijgt
hij op het laatste moment
koninklijke(!) gratie.
De Driestuiversopera was zowel
in Duitsland, waar het door de
nazi’s verboden werd, als daarbuiten zeer populair. Toch is het
geen opera in de letterlijke zin
van het woord, meer een
musical met toneel en zang.
Brecht schreef het stuk als
sociale kritiek, waarbij de
Londense onderwereld model
stond voor het kapitalisme. Het
doel, zelfverrijking en macht
streeft een ieder na; hoer, bedelaar, dief, politie, dominee of
koning. Brecht verkettert - op
een spottende manier - de kloof

tussen arm en rijk, de
burgermansmoraal,
corruptie en de vruchteloze pogingen van
mensen om naar het
goede te streven. De
moraal van Brecht’s
verhaal moge duidelijk
zijn en gaat fel in tegen
dit idealistische streven
en tijdgeest: ‘Erst
kommt dat Fressen, dan
die Moral’. Ook in de
opzet van het stuk is het
een kritiek tegen de
gevestigde (toneel)wereld: geen vlot toneelstuk dat je alleen in een
andere wereld brengt,
maar met vervreemdingseffecten, zoals
acteurs die uit hun rol vallen en
de zaal toespreken, die de toeschouwer bij de realiteit houden.
Het stuk kreeg ook door de
muziek van Weill, het karakter
van een parodie. In die zin wordt

Nog altijd geniet de jaren ’70 band
Blue Cheer een grote populariteit,
zowel onder jong als oud. Ook
huidige (rock)bands worden nog
steeds beïnvloed door deze grond leggers van wat later stonerrock
werd. Inmiddels oude(re) heren,
dus goed voor een portie nostalgie.
Waarschijnlijk spelen ze niet
zachter dan vroeger, toen ze tot de
hardste bands in de popwereld
werden gerekend. Wereldfaam
kregen ze door de Eddie Cochrancover ‘Summertime Blues’ die in
1968 wereldwijd nummer één werd.
Begonnen in de blues, maar door
de psychedelische inslag (en het
volume!) onderscheidde de band
zich van de concurrentie. Na
jarenlange stilte verscheen in 2007
het album ‘What doesn’t Kill You’,
reden voor een serieuze comeback.
Zoals op het Roadburn festival,
waar Blue Cheer een van de
hoofdacts was. Tijdens deze tour
geeft de band een speciaal concert
voor het befaamde tv-programma
Rockpalast. Maar eerst in Effenaar,
op 8 april.

/De familie
Avenier

het ook gespeeld door het
Academisch Genootschap, er is
meer vaart in gebracht en de
humor wordt meer benadrukt
dan in het origineel./

.

Foto’s: Bart van Overbeeke

Kaarten zijn nog te koop via:
www.academischgenootschap.nl
(via ‘activiteiten’ en ‘muziektheater’).

‘Eastern Promises’; realistisch beeld van Russische maffia
Geen cliché’s voor David
Cronenberg. Ook niet in zijn
nieuwste film ‘Eastern
Promises’. In een rauwe,
realistische stijl schildert hij
de Russische maffia in Londen.
“Ik vertelde tegen mijn stuntcoördinatoren en cameraman
dat het geen gevecht moest
worden met razendsnelle
montages waardoor je niets ziet.
Geweld is fysiek. Het gaat over
lichamen. De vernietiging van lichamen. En ik wil àlles kunnen
zien.” Zo instrueerde regisseur
David Cronenberg zijn filmcrew
voor ‘Eastern Promises’. Het resultaat: een gevecht zoals er niet
veel in de filmwereld te zien
zijn. Dicht op de huid gefilmd,
bijna zonder te monteren op het
doek gezet, zonder muziek. Net
zo rauw als een echt gevecht.
Zoals vaker in Cronenbergs
laatste films gaat het over
geweld, zo ook zijn vorige ‘The
history of violence’. De regisseur
verfilmt en behandelt een onderwerp niet clichématig. Het
verhaal begint als een nauwelijks veertienjarig meisje een
Londens ziekenhuis wordt binnengebracht. Ze is hoogzwanger, maar bloedt hevig.

Vroedvrouw Anna (Naomi
Watts) kan het kind redden, de
moeder sterft. Ze vindt een in
het Russisch geschreven
dagboek en probeert daarmee de
familie van het meisje te vinden.
Ze belandt bij Semyon (Armin
Mueller-Stahl), de ogenschijnlijk
minzame patriarch van een
Russische familie. Daar komen
twee verhaallijnen bij elkaar,
want Seymon is meer dan
familiehoofd in de strikte zin
van het woord: hij is ook de baas
van de Russische maffia in
Londen, de Vory V Zakone, die

/Mother of
stonerrock

zich vooral toelegt op vrouwenhandel. Nikolai Luzhin (Vigo
Mortensen) is een Russische
gangster die hogerop wil. Hij is
ook de vertrouwensman van
Kirill, Seymon’s zoon. Kirill
heeft homoseksuele gevoelens
voor Nikolai die hij nooit kan
uiten, zoiets wordt binnen de
maffia niet getolereerd. Het is
voor Nikolai een manier om
Kirill te manipuleren en
hogerop te komen.
Behalve de sfeer en het realisme
worden vooral de acteursprestaties in de diverse media

geroemd. Mortensen doet met
zijn hese stem en acteerstijl
soms aan Marlon Brando uit
‘The Godfather’ denken. Hij
straalt ook dezelfde autoriteit
uit. Voeg daarbij de gortdroge
humor van scenarist Steven
Knight (Nikolai: “Ik ben geen
chauffeur, ik ben de begrafenisondernemer!”) en er ontstaat
een merkwaardige, maar overtuigende mix die hard bij de
kijker binnenkomt.
De geloofwaardigheid wordt
mede vergroot doordat dat er in
de film veel en overtuigend
Russisch wordt gesproken, meer
zelfs dan Engels. Cassel
daarover: “Twee Russen zonder
Britten in de buurt, waarom
zouden die nog Engels praten?”
En Mortensen: “Het spreken van
een andere taal is meer dan
alleen het gebruiken van andere,
onbekende woorden. Het beïnvloedt ook je houding, de manier
waarop je loopt. Hoe meer we
met het Russisch werkten, hoe
meer ik begon te geloven dat ik
uit Rusland kwam. En als ik het
geloof, dan is er een goede kans
dat het publiek het ook
gelooft.”/

.

‘Eastern promises’ draait op 3, 8 en 9
april in de Zwarte Doos.

Werd deel één en twee minder ont vangen door de pers, deel drie en
vier van ‘De Geschiedenis van de
familie Avenier’ genereerde jui chende recensies. Schrijfster Maria
Goos, onder meer bekend van de
serie ‘Pleidooi’ schreef de oerHollandse familiekroniek, die
vijftig jaar omspant en die is ge baseerd op haar eigen familiege schiedenis. Goos toont mensen van
vlees en bloed, gespeeld door een
geweldige cast, waaronder Peter
Blok, Gijs Scholten van Aschat en
Carine Crutzen. Het afgelopen
seizoen eindigde deel 2 vlak voor
de begrafenis van zoon Jan in 1970.
Deel drie speelt zich af in 1985. Op
de camping viert de familie de ge boorte van het kind van
Mohammed en Anneke. Het slot
van de familiegeschiedenis speelt
in 2000, in het verpleeghuis waar
de dementerende Rita is op genomen. Parktheater, 3 april.

/Fanfare
Ciocarlia

Dit twaalfkoppige Roemeense
zigeunerorkest speelt een mix van
regionale Balkanmelodieën,
fanfare- en hoempamuziek. Maar
het is waarschijnlijk dat ze be kender zijn om het feestgedruis dat
deze muzikanten teweeg brengen
onder het publiek. Mede debet
daaraan is dat Ciocarlia de fanfare
is die het snelste van alle zigeuneren Oost-Europese bands speelt.
Duizelingwekkende ritmes in de
hoogste versnelling, afgewisseld
door een hartverscheurende
ballade. Fanfare Ciocarlia komt uit
Zece Prajini, diep in het
Karpatengebergte. Een boerengat
van hooguit 400 bewoners, maar
wel met de hoogste fanfare dichtheid ter wereld, die geregeld
bij elkaar komen om elkaar de loef
af te steken. ’s Avonds, als de wind
gaat liggen, steken de dorpelingen
de koppen bij elkaar en maken
muziek. Nu hier in het
Muziekcentrum, 4 april.
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Koude maar succesvolle Dommelloop Essay-schrijvers gezocht voor symposium
De VeerStichting houdt 30
en 31 oktober in Leiden
haar 29ste symposium. De
stichting heeft als doel een
brug te slaan tussen studenten en ‘vormgevers van
de maatschappij’. Het is de
bedoeling dat studenten
hiervoor essays insturen.
De stichting maakt een
selectie en nodigt de beste
essay-schrijvers
vervolgens uit om aan het
symposium deel te nemen.
In aanloop naar dit evenement is er maandag 7 april

een preconference om
16.00 uur in de filmzaal
van de Zwarte Doos. Er
wordt dan uitleg gegeven
over de essays, er komt een
spreker en er wordt gedebatteerd.
Het thema van dit jaar is
‘Opladen!’. Dit refereert
aan het opladen van
nieuwe energie. Volgens
de organisatie moet pessimisme veranderen in positieve energie. Het is de
bedoeling dat studenten
hier hun essay aan wijden.

Het is gebruikelijk dat er
hooggeplaatste gasten op
het symposium verschijnen. Zo maakte koningin
Beatrix vorig jaar haar opwachting. Tien TU/estudenten waren in 2007
op het symposium. De
organisatie hoopt dit jaar
op meer deelnemers. De
deadline voor het insturen
van de essays is 6 juni./

.

Meer informatie kun je krijgen
bij Joep Radermacher, j.radermacher@student.tue.nl.

(Advertentie)

Verkleumd door de kou en
erg blij met het halen van de
finish. Dit gold voor de
meeste van de 54 deel nemers aan de Dommelloop
op woensdag 26 maart. Aan
de wedstrijd, die atletiekver eniging Asterix jaarlijks or ganiseert, deden voorna melijk TU/e-medewerkers en
-studenten mee. Ook enkele
mensen van Fontys hadden

zich ingeschreven.
De deelnemers liepen een
parcours van 3.100 meter
(twee rondes) of van 7.750
meter (vijf rondes). Op de
lange afstand won Erik
Brouwer in een tijd van 28
minuten en 53 seconden. Iris
Wijsman (38:27) finishte als
eerste bij de vrouwen op die
afstand. Jan Wera (9.59)
zette de beste tijd neer bij de

mannen korte afstand en
Marjon van Ginneken (13:19)
liet de vrouwen achter zich
op de 3.100 meter. Alle
genoemde winnaars zijn
studenten van de TU/e.
Volgens Nick Jenniskens van
de organisatie waren het
geen recordtijden, maar
hebben de deelnemers wel
goed gelopen.
Foto:Bart van Overbeeke

Slotconcert Studentproof uitwisselingsproject
Bigband Studentproof houdt dinsdag 8 april een slotconcert. Dit staat in het teken van
het uitwisselingsproject met de Finse studentenbigband Torvikopla uit Tampere. Het
concert begint om 20.30 uur in de Blauwe Zaal in het Auditorium. Bij de wederzijdse
bezoeken tussen 2006 en 2008 stonden muziekuitwisseling, workshops, gezamenlijke concerten en cultuur centraal. Tijdens het concert wordt ook verteld over het
project en de reis. De toegang is gratis.

Finale scholierenquiz chemie
De finale van de squiz, de scholierenquiz chemie, was zaterdag 29 maart in
Amsterdam. Scheikundige studieverenigingen uit het hele land tekenden voor de organisatie. Ook studievereniging T.S.V. ‘Jan Pieter Minckelers’ van de TU/e droeg haar
steentje bij. Aan de regioronde in Eindhoven deden in februari circa 120 deelnemers
uit Noord-Brabant, Limburg en Zeeland mee. Daarvan gingen er dertien door naar de
finale. De wedstrijd was bedoeld voor bovenbouwers van havo en vwo. Een scholier uit
Zeeland wist de meeste vragen goed te beantwoorden in de finale. Hij won daarmee
een Nintendo WII, een rondvlucht en kaartjes voor een pretpark.

Studentenvariant Red Bull Air Race
Een radiografisch bestuurbaar vliegtuigje zo snel mogelijk door tien opblaasbare
pionnen zien te manoeuvreren. Daar gaat het allemaal om bij de Red Bull Air Race
University Series. De aftrap van deze studentenwedstrijd is dinsdag 8 april om 12.00
uur in Avenance R4 bij Fontys Hogeschool in Eindhoven. Ook niet-Fontys studenten
kunnen deelnemen. Na Eindhoven zijn Utrecht, Amsterdam, Delft, Rotterdam,
Leiden, Tilburg, Nijmegen en Enschede aan de beurt. De wedstrijd eindigt in november in Maastricht. Je kunt je ter plekke aanmelden voor deelname. Voor de vliegtuigjes
wordt gezorgd. Zie ook www.redbull.nl/universityseries.

En hoe is het in Göteborg?

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.

Het begin van mijn
halfjaar Göteborg; het
gevoel van een zachte
landing op Zweedse
bodem rond half vijf ’s
middags, alweer twee
maanden geleden. Naast
me een lege stoel. Buiten

is het donker. Ondanks
mijn ‘eenzame’
aankomst, de korte winterdagen en de zogenaamde ‘geslotenheid’
van de Zweden, kostte het
me eigenlijk vrijwel geen
moeite om hier een prima
leventje op te bouwen.
Sterker nog, als enige
nieuweling bij een college
binnenlopen leverde
meteen gezellige contacten op. Waar het idee
vandaan komt dat de
Scandinavische bevolking
gesloten is, weet ik niet.
Ik kan het in ieder geval
niet onderschrijven!
In vergelijking met het
vertrouwde Paviljoen is
het Vasa-gebouw op de
campus van Chalmers
een wereld van verschil.
Modern, voorzien van al-

lerlei snufjes en faciliteiten die 24/7 toegankelijk zijn. In de vakken
die ik hier volg, zit ook
een aanzienlijk verschil
met de TU/e. De praktijk
staat voorop, literatuur is
een middel in plaats van
een doel en gastcolleges
zijn meer regel dan uitzondering. Het vertrouwde projectwerk
heeft echter ook hier de
overhand en loopt vaak
door in de avonduren en
het weekend. De lunchtijd wordt echter nooit
met werk gevuld. De bijbehorende warme
maaltijd is bijna heilig.
Zweedse bedrijven staan
open voor studenten en
zijn erg informeel. Dat
maakt het uitvoeren van
ons project rondom ‘idea

management’ een stuk
eenvoudiger. In het kort is
‘idea management’ een
bewuste manier van
omgaan met innovatieve
ideeën die binnen een
organisatie leven. Vreemd
genoeg is hierover nog
niet veel bekend, terwijl
ideeën wel zeer waardevol
zijn en een onontbeerlijke input voor innovatie
vormen.
Naast de interessante
vakken en projecten is het
hier niet moeilijk om me
te vermaken. De levendige studentenstad levert
dag en nacht ruim voldoende vertier. Daarnaast
zorgen een cursus
Zweeds, de klimwand en
de andere uitstekende
sportmogelijkheden voor
uitdagingen. Bovendien

is in de omtrek nog
genoeg te verkennen. Een
reisje naar Oslo en
Trondheim en de treinrit
naar het skioord Åre
maakten duidelijk dat ik
absoluut nog niet uitgekeken kan zijn in
Scandinavië. Al met al is

het in Göteborg uitstekend toeven. Geen
probleem om nog een
aantal maandjes uit
Eindhoven weg te blijven!

Sander van Wijk,
Student Technologie
Management
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Studiereis Elektrotechniek naar
Toulouse geslaagd

“Het was echt supervet.”
Joost Greunsven, voorzitter van studievereniging Thor van
Elektrotechniek, is erg enthousiast over de studiereis die hij, 25 medestudenten en een
begeleider vorige week
naar Toulouse maakten.
“Het was erg gezellig en
we hebben heel veel op
technisch gebied gezien.”
De studenten bezochten
bedrijven op het gebied
van ruimte- en luchtvaart.
Zo namen ze een kijkje in
de fabrieken van Airbus,
waar de A380 wordt

Thêta klaar voor
roeiwedstrijd Varsity
De
roeiers
van
de
Eindhovense Studentenroeivereniging
Thêta
hebben er weer zin in. De
125ste editie van de
studentenroeiwedstrijd
Varsity is zondag 6 april bij
het
Amsterdam-Rijnkanaal tussen Houten en
Culemborg. Zo’n 25 roeiers van Thêta doen hun
uiterste best om prijzen in
de wacht te slepen op
verschillende onderdelen
waaronder
de
‘acht’.
Hoogtepunt wordt echter
de competitie ‘oude vier’,
waarin de vier beste roeiers
van verenigingen tegen
elkaar uitkomen.
In totaal strijden er zestien
studentenroeiverenigingen
om de titel. Voor Thêta
komen hiervoor TU/estudenten Dirk Balkenende,
Karel
Sormani,
Daan

Sparreboom en Youri Vaes
uit. Stuurman is Mark
Hummelink. De winnaar
van dit onderdeel moet diezelfde avond nog een feest
organiseren voor alle
roeiers in de stad van
herkomst. Thêta doet sinds
2001 aan de ‘oude vier’
mee, maar is nog niet als
eerste over de eindstreep
gegaan. Wel werden er
tweede en derde plaatsen
gehaald.
Tijdens een zogenaamde
Varsityborrel
werden
vorige week de ‘oude vier’
van
Thêta
bekend
gemaakt. Vanwege de
125ste editie heeft de organisatie een lustrumboek
gemaakt. Hierin wordt de
geschiedenis
van
de
(studenten) roeisport en
van Varsity beschreven./

.

Meer klachten over IB-Groep
gemaakt. Dit is het
grootste passagiersvliegtuig ter wereld. “We
zijn in een gigantische hal
geweest waar aan vier
vliegtuigen tegelijkertijd
wordt gewerkt. Erg indrukwekkend.” Verder
gingen de studenten nog
naar de bedrijven Thales,
Onera en CNES. Bij het

laatstgenoemde bedrijf
maken ze satellieten en raketten. “De mooiste excursie van de hele reis.”
De organisatie van de reis
lag in handen van Thor en
de IEEE Student Branch
Eindhoven. /

.

Lees meer over de reis op pagina
twee, bij De week van…

De Nationale Ombudsman heeft in 2007 meer klachten
over de IB-groep ontvangen dan in 2006. Kwamen er in
2006 nog 207 klachten binnen, in 2007 waren het er 275.
De IB-groep belooft beterschap. Uit het jaarverslag van de
ombudsman blijkt dat eenderde van de klagers het
oneens is met een beslissing van de IB-Groep. Andere bezwaren gingen over administratieve fouten, klantonvriendelijkheid, gebrekkige informatieverstrekking
en lange behandelingsduur. De IB-Groep is niet verrast
over deze uitkomsten, omdat er regelmatig overleg is met
de ombudsman. Een woordvoerder wijst op een verbetering van de klachtenprocedure. Ook worden er nieuwe
werknemers aangesteld en opgeleid.

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 Taco Vader en Suze Verbruggen
(respectievelijk vijfdejaars en derdejaars student Technische
Natuurkunde) en van Rob Kleijnen (tweedejaars student
Scheikundige Technologie). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.
De kamer ziet er niet echt
vrouwelijk uit. Toch twijfelen
Taco en Suze door de geor dendheid of de bewoner niet
stiekem een vrouw is. De
kleding die over de bureau stoel hangt, wordt geanaly seerd en er wordt geconclu deerd dat het toch een man
is. De geordendheid zou er
op kunnen wijzen dat hij er
nog niet zo lang woont, of
dat hij gewoon een geordend
persoon is. Tussen de
verzameling mappen zien ze
er een staan waar CHEOPS op
staat. Hij studeert dus
bouwkunde, en is actief bij
CHEOPS. Ze denken dat hij
ooit in het bestuur van
CHEOPS heeft gezeten en dat
hij nu reiscommissie doet.
Hij is dus minstens derde jaars student, maar waar schijnlijk wel ouder.
Uiteraard houdt hij ook van
reizen, hij heeft er zelfs een
aparte map voor. Ook kunst

interesseert hem, en hij leest
regelmatig. Tussen de flyers
op de deur is er geen te ont dekken die ouder is dan
2007, wat er op wijst dat
deze persoon erg actief is in
het bezoeken van feestjes en
dergelijke. Verder is hij
begaan met een hoop
dingen, dat lezen Taco en
Suze af aan de termen die op
de mappen staan (één ervan
is bijvoorbeeld ‘Jeugdraad’).
Suze vindt het grappig dat
hij ook een map ‘Divers’
heeft getiteld. Deze persoon
eet niet vaak thuis; ontbijten
en lunchen, doet hij op de
universiteit. Hij heeft dus
alleen wat te drinken in huis.
Taco weet ook zeker dat hij
een oude whisky in huis
heeft, voor de show.

ontdekt de map waar
‘CHEOPS’ op staat, maar hij
geeft toe dat hij uit de rest
van de kamer eerder
Industrial Design had af geleid. Dit vooral vanwege
het schilderij op de close-up
foto en de strakke inrichting.
Het lijkt alsof hij er al
eventjes woont; hij is derdeof vierdejaars student. Hij
houdt er een actief studen tenleven op na en gaat ook
vaak uit. Hij is absoluut geen
huismus. Ook denkt Rob dat
hij regelmatig naar con certen gaat. Daar heeft hij al lemaal flyers van aan de deur
hangen. In zijn koelkast ligt
niet speciaal veel bier. Hij
kookt regelmatig en heeft
daar spullen voor in huis.
Ook vinden we ontbijt spullen in zijn koelkast.

Rudy van Beurden is twee dejaars student
Bouwkunde. Hij zit in de
studiereiscommissie van
CHEOPS, is vrijwilliger bij
de Nationale Jeugdraad,
een jongerenorganisatie in
Utrecht, en zit in het
centrale voorlichtingsteam
van de TU/e. Hij houdt erg
van reizen en bezoekt ook
regelmatig andere
studentensteden. Verder
leest hij veel en houdt hij
van muziek luisteren. De
meubels in zijn kamer
heeft hij zelf gemaakt en
het schilderij is het re sultaat van zijn frustratie
gedurende dit proces. Hij
eet meestal samen met
huisgenoten en zijn
koelkast is daarom redelijk
leeg; er ligt wat kom kommer, tomaat, boter,
smeerkaas en vleesbeleg
in.

Rob ziet aan de kleding die
over de bureaustoel hangt
direct dat de kamer door een
man bewoond wordt. Ook hij
Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Sorry voor deze column.
Het spijt mij, lieve
Cursorlezers, dat ik deze
column heb moeten
schrijven. Voornamelijk
omdat ik nu nogmaals de
aandacht moet vestigen
op een nietszeggend
filmpje (Fitna) van een nog
veel minder zeggend
mannetje (Wilders), die
zonder de steun van het
Nederlandse kabinet en de
media nooit zijn “15
minutes of fame” had
kunnen bemachtigen.
Daarom deze spijt betuiging, die ook te
vinden is op www.sorry
voorsorryvoordefilm.tk.
Het spijt mij, Nederlander,
dat uit mijn naam een
website is opgericht.
Het spijt mij dat de tekst
op deze website, in negen
talen, mijn mening lijkt te
verkondigen. Van deze
negen talen spreek ik er
zelf slechts drie, maar in
geen van deze drie talen
zou ik over mijn lippen
kunnen krijgen wat op
deze website verkondigd
wordt. Ik ben niet degene
die Fitna zoveel aandacht
heeft gegeven; ik ben er
doorheen gescrollt, heb
mijn biertje opgedronken
en ben naar een cafetaria
gegaan om daar de drama tische toestand van het
mij voorgeschotelde bakje
friet ter discussie te
stellen. Het spijt mij dat de
makers van deze website
mijn naam, en die van mijn
volk hebben misbruikt om
een oneerlijke, op angst
en haat gebaseerde
boodschap te verspreiden.
Oneerlijk, omdat Geert
Wilders zich helemaal niet
voordoet als redder van
het Westen. Hij is slechts
ons nieuwe zwarte
schaap, dat met een
Limburgse tongval blaat.
Gebaseerd op angst voor
de vooroordelen van een
ander over ons volk.
Gebaseerd op haat jegens
de kudde die het zwarte
schaap volgt. Ik voel mij
als Nederlander niet
verantwoordelijk voor de
daden van elke Neder lander afzonderlijk. Ik
schaam mij niet, voor een
film die ik niet gemaakt
heb. Ik schaam mij niet,
voor ophef die ik niet
veroorzaakt heb. Ik
schaam mij voor deze
website. Veroordeel mij
niet.
(Over de website www.sor ryvoordefilm.nl).
Monique Hendriks,
studente Technische
Informatica
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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:

Vincent Joanknecht / 19 / eerstejaars
Technology Management
Wanneer: sinds medio februari
Wat:
zelfgemaakte foto
Waarom: “Omdat het zonnetje al vaker schijnt. Ik
ben op wintersport geweest en de winter ligt nu achter
me. Dit is het stadhuis van Aken. Ik was daar met m’n
zus half januari. Dagje samen uit voor haar verjaardag. Ik zie m’n zus niet zoveel: ze is al een paar
keer in India geweest voor een langere periode en ze
studeert in Maastricht. Met m’n broer heb ik meer een
vriendschapsband (zelfde vrienden, uitgaan) en ik
wilde m’n zus eens verrassen. We zaten in de trein en
kwamen bij station Landgraaf. Ze dacht meteen aan
Snowworld maar we reden door naar Aken. Best leuk,
maar de stad viel ons toch tegen, Duitse lelijkheid en
zo. We zijn maar eerder teruggegaan naar Maastricht
en daar gegeten. Ik
verander m’n desktop
veel. Pas geleden was ik in
Antwerpen en dan staat er
een paar weken een
Antwerpse foto op, maar
die was te kil en donker,
nu weer tijd voor zon in
het leven.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
“Ongeschiktheid voor de wetenschappelijke wereld moet volgens Klomps in
een zo vroeg mogelijk stadium worden
gesignaleerd” (Cursor 25). Het gaat
hier over pas aangestelde UD’s,
mensen dus met een doctorstitel, ooit
het entreebewijs bij uitstek voor de
wetenschappelijke wereld. Drs. Anja
Klomps is manager: hoofd van de
Dienst Personeel en Organisatie.
Het goede nieuws: UHD-benoemingen
worden losgekoppeld van geoormerkte
posities; iedere UD kan op grond van
haar/zijn prestaties tot UHD bevorderd
worden. Het slechte nieuws: de TU/e
wil een tenure-tracksysteem invoeren,

terwijl genoegzaam bekend is dat zo’n
systeem niet past bij de Nederlandse
universitaire situatie. Het is bovendien
een uitgekleed systeem. Alle UD’s
worden tijdelijk benoemd voor een
periode van vier jaar. In die periode
moeten ze bewijzen dat ze de ‘potentie
hebben om door te groeien’ tot UHD.
Als dat bewijs uitblijft, worden ze ontslagen. Mocht eerder blijken dat ze niet
uit UHD-hout gesneden zijn, dan
moeten ze al eerder de TU/e verlaten.
Waar moeten de ontslagenen naartoe?
Misschien kunnen ze hier of elders nog
even verder als postdoc, maar wie hier
met de aantekening “te licht bevonden
in Eindhoven” op zijn CV vertrekt, zal
niet welkom zijn in Leiden, Delft of

Utrecht. De enkeling die vast wordt
aangesteld, blijft voorlopig UD: zij/hij
heeft alleen laten zien dat zij/hij misschien, later - UHD zou kunnen
worden. Hoeveel van die zwaar-genoegbevondenen ooit werkelijk UHD zullen
worden is onduidelijk. Ook al worden
de UHD-plaatsen niet meer geoormerkt, veel meer dan nu zullen het niet
zijn - alleen al om financiële redenen.
Het zijn er nu veel te weinig; tegen de
afspraak veel minder dan hoogleraarsplaatsen, die doorgaans ‘van buiten’
worden gevuld. Immers, hoe is de
situatie nu? Het wetenschappelijk
personeel bestaat uit (ongeveer) 1700
personen, waarvan 240 (deels parttime) hoogleraren, 630 promovendi,

200 postdocs, maar 110 UHD’s en 550
UD’s; de laatsten veelal nog vast aangesteld.
In de VS wordt een soortgelijk systeem
toegepast op assistant professors, met
het belangrijke onderscheid dat
degenen die daar na vijf jaar mogen
blijven, niet alleen ‘tenure’ krijgen,
maar ook bevorderd worden tot
associate professor. Het voordelige
verschil voor de afvallers daar is de
ruime keuze aan alternatieve carrièremogelijkheden bij universiteiten van
een iets lager niveau.
Wie zal onder bovengeschetst
managersregime nog UD aan de TU/e
willen worden?

