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Onderzoeksvisie TU/e
zet in op versterken
én vernieuwen
Versterk de belangrijkste
basisdisciplines en ontplooi
daarnaast vernieuwend, risicovol en multidisciplinair onderzoek. Dat is één van de belangrijkste boodschappen die
wordt uitgedragen door de
‘Onderzoeksvisie TU/e’, die
vorige week werd vastgesteld
door het College van Bestuur.
In de ‘Onderzoeksvisie’ komen
alle aspecten aan bod die de
komende jaren van belang zijn
voor de verdere ontwikkeling van
het onderzoek aan de TU/e. Zeer
nadrukkelijk is gekeken naar de
externe ontwikkelingen waarmee de universiteit rekening
moet houden. Onderzoek wordt
steeds vaker gefinancierd op
korte termijn en de financiering
wordt steeds vaker opgehangen
aan onderzoeksprogramma’s.
Dat dwingt de TU/e ertoe
flexibeler om te gaan met de
organisatie van haar onderzoek.
Daarnaast schuift het bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid
voor fundamenteel onderzoek
steeds vaker af op de universiteiten en onderzoeksinstituten.
De samenwerking tussen die
partijen wordt echter wel steeds
intensiever en het bedrijfsleven
heeft steeds meer invloed op de
besteding van publiek onderzoeksgeld, zo concluderen de
opstellers van de nota. Verdere
samenwerking met de grotere
hightech ondernemingen moet
dus bevorderd worden.

Groei
De TU/e moet de komende jaren
goed nadenken over welke kant
men op wil, zo staat in de nota.
Wil men groei en verbreding, of
wil de TU/e een kleine, gespecialiseerde en hoogwaardige onderzoeksuniversiteit zijn?
Prof.dr.ir. Maarten Steinbuch,
werkzaam bij de faculteit

Werktuigbouwkunde, is een
groot voorstander van groei.
Overigens hoeft in zijn optiek
groei niet direct samen te vallen
met verbreding. Steinbuch: “Ik
denk dat de instroom de
komende twaalf jaar elk jaar met
tien procent kan toenemen. In
2020 zouden hier dan zo’n dertienduizend studenten moeten
rondlopen. Zowel in de bachelor
als in de master kan die groei
gerealiseerd worden, onder meer
door internationale instroom, als
ook door een bredere interesse
voor techniek. Want het is toch
absurd dat in de belangrijkste
hightech regio van Nederland,
waar men zit te springen om
gekwalificeerd personeel, de op
één na kleinste universiteit van
Nederland zit. Dat moeten we
niet goedvinden.”
Steinbuch denkt dat er bij diverse
faculteiten nog groei mogelijk is.
Ook zou hij graag willen dat er op
korte termijn een nieuwe brede
bachelor wordt opgezet, vergelijkbaar met die van de
Universiteit Utrecht, waarbij zijn
faculteit samen met Wiskunde
en Informatica, Elektrotechniek,
Technische Natuurkunde en
eventueel Scheikundige Technologie zorgt voor de inhoud. Zo’n
nieuwe brede bachelor in de
techniek zou bijvoorbeeld High
Tech
Systems
Engineering
kunnen heten. Daarnaast ziet hij
mogelijkheden in het opzetten
van twee nieuwe faculteiten. “Ik
denk dan aan een faculteit
Technical Life Sciences. Iets wat
goed past in onze biomedische
poot. Ik kan me ook voorstellen
dat we er één opzetten op het
gebied van logistiek.” De
komende
maanden
wil
Steinbuch proberen dit onderwerp prominenter op de agenda
te krijgen.
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Het was een gezellige boel op een doorgaans
troosteloze locatie. Een paar honderd eerstejaars
Bouwkunde trotseerden woensdag 5 november
urenlang de kou om op de smerige vloer van de
W-hal stoelen te bouwen van krantenpapier,
paperclips en tape. In groepjes van drie of vier
personen werd getracht het ontwerp dat de dag
ervoor was bedacht te realiseren. Elk jaar moeten
de studenten voor het sPektakel een object
bouwen van voorgeschreven materialen. Dit jaar
kregen de deelnemers duizend paperclips, 66
meter tape en 50 kranten.
Het groepje van student Mark Kanters gaat creatief
met de regels om en bouwt een ‘SuperSofa’ zonder
tape te gebruiken (zie foto boven): “De meesten
gebruiken juist heel veel tape, maar wij hebben
zelf een paar duizend paperclips bijgekocht om
een inklapbare sofa te maken.” Die grap heeft ze
wel achttien euro gekost, vertelt Kanters. “Het
wierp z’n vruchten af: de SuperSofa was een van de
winnaars.”
Verderop in de W-hal maken een paar groepjes
dankbaar gebruik van de haken die van het plafond
naar beneden komen. “Fantastisch hoe creatief de
studenten met mogelijkheden van deze locatie
omgaan”, zegt docent Ad Schreuder van het Patelier. “Je ziet dat de studenten elkaar infecteren.
Dat vind ik heel mooi.” De jury vond het minder
mooi: er mocht geen gebruik worden gemaakt van
de haken, dus die stoelen vielen buiten de jurering.

Lees verder op pagina 3

TU/e-prof Oldenziel: “Obama is de president van een nieuwe generatie”
“Dit is de president van een
nieuwe generatie.”
Amerikadeskundige prof.dr.
Ruth Oldenziel, hoogleraar aan
de TU/e bij Industrial
Engineering & Innovation
Sciences voor EuropeseAmerikaanse techniekgeschiedenis, is positief over
Amerika’s keuze.
De winst van Obama kwam voor
Oldenziel niet als een donderslag
bij heldere hemel. “Ik wist

gewoon dat hij zou winnen.
Obama is het beste voor Amerika
en voor de wereld. Hij inspireert
mensen en heeft de intelligentie
en de mentaliteit. Hij kan wikken
en wegen en de juiste mensen om
zich heen verzamelen. Als je kijkt
naar de kredietcrisis, kun je ook
beter iemand als Obama hebben.
McCain heeft herhaaldelijk
gezegd dat hij er niets van snapt.”
Verder verwacht Oldenziel dat de
nieuwbakken president goede
relaties met het buitenland kan

onderhouden. Maar liefst 24 uur
is ze in touw geweest voor de
verkiezingen. Aanschuiven bij
RTL, NOS en bij tientallen
andere media, die ze op de
woensdag van de uitslag niet eens
meer zo één-twee-drie kan opdiepen. De afgelopen maanden
hielden de verkiezingen in
Amerika Oldenziel volledig in de
greep. Ze volgde vrijwel alles. “Ik
probeer zo volledig mogelijk te
zijn. Ik heb niet alleen het harde
nieuws gevolgd, maar ook naar

YouTube-clipjes en stand-upcomedians gekeken. Het is opvallend dat vooral McCain op de hak
werd genomen. Obama maakt
gewoon minder fouten. Dagelijks ga ik zo’n twintig sites en
kranten af, allemaal Amerikaans.”
Volgens haar is het Amerikaanse
kiesstelsel niet perfect. “Door het
principe ‘the winner takes it all’
kan iemand met een minderheid
worden verkozen. Er gaan wel
stemmen op om het systeem te

veranderen, maar dat zie ik
voorlopig niet gebeuren.”
“Of Obama ook in Nederland zou
hebben gewonnen? Ik betwijfel
het. Op afstand komt hij sexy en
exotisch over, maar in Nederland
hebben we dan ook wel racistische neigingen. Kijk naar
Aboutaleb. Dat is voor sommige
mensen echt slikken.”/

.

Lees meer reacties van (Amerikaanse)
TU/e’ers op de verkiezing van Obama op
de pagina’s 8/9 en 11.

6 november 2008 Cursor
2/ Mensen

Ad Bossers
“Ontdek het mooie in de ander”
Tekst: Judith van Gaal
Zijn werkkamer in Traverse
hangt vol met reisfoto’s.
Schitterende zonsondergangen, een foto bij een
tempel. Ad Bossers (62) heeft
dadelijk -na zijn TU/e-tijdperk
van veertig jaar- zeeën van tijd
om de wereld verder te verkennen. Maar wat zal hij de
universiteit missen. “Ik neem
met pijn in het hart afscheid.”
“Komen ze aan de universiteit,
dan komen ze aan mij. Ik ben
echt zo trots op deze instelling.
Als ik dan in Elsevier lees dat we
de beste zijn, geeft me dat een
ongelooflijk fijn gevoel. Ik kan
me er zo aan ergeren als mensen
intern zeuren. Ga ergens anders
heen, denk ik dan.” De passie
druipt ervan af als Ad Bossers
het over ‘zijn’ universiteit heeft.
Deze instelling voelt als thuis, al
sinds hij veertig jaar geleden de
eerste stappen binnen de TU/e
zette. Bossers startte als student

Werktuigbouwkunde in 1968 en
maakte een jaar later de overstap
naar Bedrijfskunde. “Omdat ik
toch meer iets richting menswetenschappen wilde doen.”
Met mensen werken is altijd zijn
belangrijkste drijfveer geweest.
Hij begon in 1975 met werken
aan de TU/e. Het was zijn taak
om zich op organisatievraagstukken te richten. In de loop
der jaren heeft hij enorm veel
gedaan aan de universiteit.
Bossers heeft het voor zichzelf
opgeschreven en komt op een
lijst die langer is dan een A4’tje.
Terugblikkend springen vooral
de heisessies eruit. Hij is inmiddels met alle faculteiten en
diensten ergens heen geweest
om aan teambuilding te doen of
werkprocessen onder de loep te
nemen. Zo herinnert hij zich dat
er een sessie gepland was na de
Buck-affaire. “Ze wilden het
toen niet laten doorgaan, maar
ik heb erop aangedrongen om
wél te gaan. Ik vond dat ze in die
fase juist creativiteit nodig hadden.”

Zijn takenpakket leverde wel
eens jaloerse reacties van collega’s op. “‘Wanneer komt jouw
baan vrij?’, vroegen ze dan. Die
vraag is het grootste compliment
dat ik ooit heb gehad. Wat ze
echter niet zagen, is dat ik soms
best gespannen was van tevoren
en dat het me veel voorbereidingstijd kostte.”
Bossers heeft tijdens trainingen
en heisessies vooral willen overbrengen dat medewerkers zich
in de belevingswereld van hun
collega’s moeten verdiepen.
“Ontdek het mooie in de ander.
Dat is zo’n beetje mijn levensmotto. Soms denk ik zelf ook wel
eens in eerste instantie ‘tsjesus,
wat ben jij een eikel. Als je dan
iemand zijn verhaal hoort, blijkt
het vaak toch een aardig persoon
te zijn. Of snap je waarom hij of
zij op dat moment niet goedgehumeurd is. Ik ben een fel
voorstander van openheid. Je
hoeft je collega’s niet alles te
vertellen, maar je moet wel
zaken kunnen bespreken. Als er
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privé iets niet lekker zit, heeft
dat ook zijn weerslag op het
werk. Er moet een sfeer ontstaan
waarbij je elkaar de waarheid
kunt zeggen zonder te kwetsen.”
Slechts twee keer in die veertig
jaar heeft Bossers kort overwogen om de TU/e te verlaten.
“De eerste keer was toen ik vader
werd van een drieling. Ik kon
toen een baan krijgen met veel
reistijd, maar dat viel niet te
combineren met goed vaderschap. Later heb ik een keer bij
een ziekenhuis gesolliciteerd.
Maar toen had ik al snel zoiets
van ‘zo’n sfeer als aan de TU/e
kom je nergens tegen’. Ik heb
hier altijd de kans gekregen om
datgene te doen wat ik graag
wil.”
Waarom dan toch stoppen? “Ik
ben nu 62 en voel me fit. Nu kan
ik nog van alles.” Gevraagd naar
hoe anderen hem zullen omschrijven, luidt het antwoord
prompt: ‘als een levensgenieter.’
Dat genieten van het leven zal
hem ook na zijn TU/e-tijd geen

moeite kosten, gezien zijn vele
hobby’s. “Ik zing, ik beeldhouw,
ik sport, ik geniet enorm van de
natuur. Afgelopen weekend heb
ik nog bij de Ankeveense
plassen gelopen. Die mist, dat
water, dat is zo mooi! Ik geniet
van die schoonheid. De natuur is
mijn grote inspiratiebron.”
In het voorjaar gaat hij met zijn
vrouw Ans een paar maanden
naar Spanje. Eerst is daar nog
zijn afscheid van de TU/e op 25
november. Hij sluit niet uit dat
daar een traantje weggepinkt
gaat worden. “Dat ik hier stop,
wil niet zeggen dat ik me niet
verbonden blijf voelen. Maar je
moet loslaten om opnieuw te
beginnen.”/

.

Afscheid Ad Bossers, dinsdag 25 november, 14.30 tot 16.30 uur in de Blauwe
Zaal van het Auditorium. Vanaf 16.30 uur
receptie.

De week van/Baker
Baker Raheem is medewerker bij Dienst
ICT. Hij ondersteunt medewerkers van de
centrale diensten. Binnen zijn takenpakket valt ook de ondersteuning van
smartphones en het functioneel beheer
van Topdesk. Naast zijn werk aan de TU/e
is hij deeltijdstudent Bedrijfskundige
Informatica bij Fontys.

terug op zijn werk. Het was heel leuk om
zijn verhalen van de afgelopen twee weken
te horen.
Woensdag: Vandaag heb ik me bezig
gehouden met het inrichten van een
nieuw type Symbian smartphone. Eens in
de maand hebben we bij Dienst ICT vanaf
16.00 uur een borrel en dat betekent dat
wij allemaal bij elkaar komen om er een
gezellige sfeer van te maken. Dus even de
gedachten weg van het werk.

Maandag: Om 8.10 uur vertrek ik zoals
altijd met de fiets van huis naar werk.
Maandag is normaliter de drukste dag van
de week. Vandaag was ik slechts met één
andere collega om al het werk uit te
voeren. We waren de hele dag bezig en
hierdoor heb ik nauwelijks tijd gehad voor
een koffiepauze.

Donderdag: Ik was van plan om vandaag
de documentatie van de topdesk upgrade
te bestuderen. Door de drukte van andere
werkzaamheden kom ik er helaas niet aan
toe.

Dinsdag: Na twee weken afwezigheid
kwam mijn collega Maurice vandaag weer

Vrijdag: Samen met een aantal collega’s
heb ik een cursus timemanagement

gevolgd. Het was
erg nuttig om
tijdbewust te
leren plannen.
Zaterdag:
’s Ochtends
uitgebreid
boodschappen
gedaan voor de
hele week. Later op de
middag ben ik met mijn kinderen naar de
speeltuin gegaan.
Zondag: Vandaag de hele dag hard gewerkt
om me goed voor te bereiden op het
tentamen boekhouden.
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Toegepast en multidisciplinair onderzoek
ondergewaardeerd
Vervolg van voorpagina

Het College van Bestuur stopt
met ingang van 2009 met de
financiële ondersteuning van de
acht profileringsgebieden van de
TU/e. In plaats daarvan gaat het
CvB vernieuwende en multidisciplinaire onderzoekprogramma’s ondersteunen. Het CvB
steekt daar het komend jaar 1
miljoen euro in, waarmee vier
programma’s van start kunnen,
en dat bedrag moet in 2012 zijn
opgelopen tot 2,5 miljoen per
jaar.
Ook streeft men ernaar twee topinstituten in het leven te roepen,
die moeten behoren tot de ‘absolute wereldtop’. Het eerste
beoogde
topinstituut,
het
Institute for Complex Moleculair
Systems, is in september van dit
jaar van start gegaan onder
leiding van prof.dr. Bert Meijer.
Verder wordt er in de nota gecon-

stateerd dat er op dit moment in
Nederland een groot probleem
bestaat voor wat betreft het op
waarde schatten van het toegepaste en multidisciplinaire onderzoek en het ontwerpen.
Onderdelen waar de TU/e juist
sterk in is en waar om die reden
problemen ontstaan bij het in
competitie
verwerven
van
middelen voor onderzoek. De
TU/e wil er, samen met Delft en
Twente en in intensief overleg
met NWO, KNAW en VSNU,
voor zorgen dat de positie van de
construerende en ontwerpende
wetenschappen verbetert.
Binnenkort komt Cursor uitgebreider terug op de ‘Onderzoeksvisie’, die samen met de
‘Onderwijsvisie TU/e’ de basis
vormt voor het ‘Instellingsplan
2009-2012’./

.

Campus trekt steeds meer zwervers aan
Het TU/e-terrein trekt de laatste tijd in toenemende mate zwervers aan,
meldt de Bedrijfshulpverlening. Met regelmaat belt de BHV de politie
om groepen te laten verwijderen. De zwervers slapen vaak in de
parkeergarage van Kennispoort -die altijd open is- of in nissen van
gebouwen. Ook zit er met regelmaat een groep van een man of tien
achter het Auditorium, aan de overzijde van de Dommel. Dat leidt tot
overlast, doordat andere mensen bang zijn voor de zwervers, en doordat
ze nogal wat rommel achterlaten, aldus de BHV.
Twee weken terug trof de BHV twee tenten aan, met drie zwervers,
in het bosje tussen de fietsenstalling van het Sportcentrum en de
Dommel. De BHV heeft de tenten en ‘de overige rotzooi’ laten
verwijderen.

Harde knip vanaf 2010
Vanaf 2010 zijn alle masteropleidingen alleen toegankelijk voor studenten die hun
bachelordiploma kunnen
tonen. Daarnaast wordt onderzocht of het masteraanbod kan
worden uitgebreid met programma’s van negentig studiepunten. Deze twee voorstellen
vormen de hoofdpunten uit een
moderniseringsplan voor het
bachelor-masterstelsel van
OCW-minister Ronald Plasterk.
Tachtig procent van de studenten
kiest nu nog voor een doorstroommaster. Voor dat type opleiding geldt nu nog de ‘zachte
knip’, wat wil zeggen dat een
bachelordiploma niet vereist is
om te beginnen. Die regeling is
de minister een doorn in het oog,
omdat hij vindt dat studenten
daardoor geen bewuste masterkeuze maken. Plasterk denkt
zelfs dat de regeling verdere differentiatie van de masters tegenhoudt. Om te voorkomen dat studenten onnodige studievertraging oplopen, wil Plasterk universiteiten aanmoedigen om met
meerdere instroommomenten te
gaan werken.
Verder wijst hij erop dat de internationale mobiliteit van studenten nauwelijks is toegenomen
sinds de invoering van het bamastelsel: slechts vijf procent van
alle studenten kiest voor een
masteropleiding in het buitenland. Internationalisering was in
2002 een belangrijk argument
om het bama-stelsel in te voeren.
De internationale vergelijkbaarheid kan in meer opzichten

beter. Zo kennen de meeste
masters in Nederland in de alfaen gammahoek een studieduur
van een jaar, en dat is in andere
Europese landen aan de korte
kant. Vandaar dat Plasterk
voorstelt het opleidingsarsenaal
uit te breiden met internationale
masterprogramma’s van negentig studiepunten ofwel een duur
anderhalf jaar. Daarmee wordt
het mogelijk om vaker met
buitenlandse universiteiten programma’s te ontwikkelen die na
afloop leiden tot een ‘joint
degree’: één diploma dat door
meerdere instellingen wordt
afgegeven.

Stap in goede richting
Universiteitenvereniging VSNU
noemt de plannen een stap in de
goede richting, al vindt voorzitter
Sijbolt Noorda dat Plasterk alle
alfa- en gammamasters de mogelijkheid moet gunnen door te
groeien naar programma’s van
negentig studiepunten, en niet
alleen de internationale. Verder
heeft men bij de koepelorganisatie begrip voor de geplande
invoering van de harde knip,
maar vraagt Noorda het kabinet
om de geleidelijke afschaffing
van de zachte knip aan de instellingen zelf over te laten.
De LSVb vindt dat Plasterk zijn
huiswerk moet doen voordat hij
een verstrekkende maatregel als
de ‘harde knip’ invoert. Want zijn
aannames zijn twijfelachtig en
over het effect is te weinig
bekend,
vindt
de
LSVb.
(HOP)/

.

Directeur ST stapt op na conflict
Dr. Paul Scholte heeft zijn
functie als directeur bedrijfsvoering van de faculteit
Scheikundige Technologie (ST)
neergelegd. De oorzaak is een
conflict in het bestuur, laat mr.
Jo van Ham, lid van het College
van Bestuur van de TU/e,
weten. Het CvB zoekt naar een
vervanger en naar ‘een oplossing’ voor Paul Scholte.
Het conflict in het bestuur van de
faculteit kwam het CvB in de afgelopen twee weken ter ore.
Scholte, die op 1 januari 2007 bij
ST begon, had aangegeven niet
langer zijn functie te willen vervullen. Volgens Van Ham ligt de
oorzaak ‘in de relationele sfeer’.

Na gesprekken met Scholte en
met prof.dr. Piet Lemstra, die
sinds februari dit jaar decaan is
van de faculteit, zou al snel gebleken zijn dat bemiddelingspogingen kansloos waren.
Het CvB is op zoek naar een vervanger voor Scholte en streeft
naar een “snelle en goede oplossing”, aldus Van Ham, “en we
verwachten dat dat gaat lukken.”
Of het universiteitsbestuur al een
kandidaat op het oog heeft, kan
Van Ham niet zeggen. Wel dat
het naar verwachting eerder een
kwestie is van weken, dan van
maanden.
Paul Scholte gaat voorlopig per
direct aan de slag als speciaal
adviseur van het CvB, laat Van

Ham weten. Hij zal een aantal
taken op zich nemen. Voor de
toekomst zoekt het universiteitsbestuur voor Scholte naar een
‘goede oplossing’. De universiteit
heeft, als goede werkgever, de
verantwoordelijkheid hiervoor te
zorgen, aldus Van Ham. Op de
vraag of de oplossing binnen of
buiten de universiteit ligt, wil hij
nog niet reageren.
Lemstra geeft geen commentaar
op het vertrek van Scholte - voor
toelichting verwijst hij naar het
CvB. Paul Scholte liet weten geen
behoefte te hebben om commentaar te geven op zijn
vertrek./

.

TU/e-alumni steken handen uit de mouwen
Vijftien TU/e-alumni hebben
afgelopen zaterdag belangeloos de hele dag in de tuin
gewerkt van de Rode Kruis
bungalow in Someren, een
onderkomen voor mensen die
niet zelfstandig met vakantie
kunnen. Het was de eerste keer
dat het Alumnibureau van de
TU/e op deze manier alumni bij
elkaar bracht. Een kleine maar
gemotiveerde groep alumni
heeft heel hard gewerkt,
ondanks de regen, zo laat
Marie-Louise de Hoog van het
Alumnibureau weten.
Het bureau sloot met de actie aan
bij de landelijke vrijwilligersdagen van 31 oktober en 1 november, die dit jaar samen de naam
‘Make a Difference Day’ dragen.
Doel van het Alumnibureau was
om te laten zien waar alumni met
elkaar toe in staat zijn, en natuurlijk ook alumni met elkaar in
contact brengen.
Vierduizend alumni kregen een
uitnodiging; vijftien deden er uiteindelijk mee, aangevuld met

Alumni Lisanne Kusters (links) en Loes van Zijp werkten zaterdag mee bij de Rode
Kruis bungalow. Foto: Bart van Overbeeke

een handvol mensen van het
Alumnibureau en het Eindhovens Studenten Corps. De
initiële teleurstelling daarover is
bij De Hoog al naar de achtergrond verdwenen. “Wat we
normaal ook organiseren, 25
procent van de aanmelders komt
niet opdagen. Nu waren ze er alle-

maal, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En ze hebben de hele
dag gewerkt, ondanks regen en
wind. Ze waren zó gemotiveerd.”
Volgend jaar weer? De Hoog:
“Volgend jaar doen we het zeker
weer. Maar dan mogen er wel wat
meer mensen komen.”/

Ach en Wee

.
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En ik vind...
De discussie over
het rekenonderwijs
wordt steeds autistischer. Collega
Gravemeijer legt in
Cursor 8 nog eens
uit hoe het zit
volgens het
Freudenthal Instituut. Onlangs
hielden achttien, grotendeels aan
dit instituut gelieerde, geleerden
in NRC Handelsblad een
pleidooi voor het instituutsstandpunt - overigens zonder
zich als ‘Freudenthalers’ bekend
te maken. Aan de andere kant
fulmineren Jan van de Craats en
zijn BON-genoten tegen het
‘concrete rekenen’ en de ‘realistische wiskunde’. Wat ontbreekt,
is iedere vorm van dialoog. Ik
heb verschillende keren contact

gehad met Jan van
Maanen, de
huidige directeur
van het
Freudenthal
Instituut. Hij
beklaagt zich
erover dat geen
wederhoor wordt gegeven en dat
er geen discussie mogelijk lijkt.
Nu gaan TU/e en UvT (tegen de
zin van Gravemeijer!) weer ‘geld
steken’ in de heruitvinding van
het rekenwiel.
De partijen moeten nodig eens
concreet en realistisch met
elkaar praten.

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Vijftien miljoen voor toppersjacht
Het bestuur van de RUG stuurt de faculteiten met een flinke
buidel geld op topperjacht. Iedere faculteit mag één top wetenschapper naar Groningen halen. De komende jaren is
daar ruim vijftien miljoen euro voor beschikbaar. De univer siteit gebruikt hiervoor een forse meevaller in de inkomsten
van 2009. Door de relatief late overgang van het doctoraal stelsel naar het bachelor-master systeem in Groningen
krijgt de RUG ineens veel geld voor de laatste golf aan doc toraaldiploma’s. Zeven faculteiten krijgen een budget van
anderhalf miljoen euro waarmee ze voor vijf jaar een top wetenschapper plus eventuele promovendi mogen betalen.

Ublad - Universiteit Utrecht

Utrecht wil meer Duitse studenten
Dr. Fred W. Steutel,
emeritus hoogleraar wiskunde
aan de TU/e

De Universiteit Utrecht wil over een paar jaar drie keer
zoveel Duitse studenten in de collegebanken hebben:

minimaal zestig Duitse masterstudenten en honderddertig
bachelorstudenten. Economiehoogleraar Peter de Gijsel is
met die opdracht op pad gestuurd. Ruim een derde van alle
buitenlandse studenten in Nederland komt uit Duitsland.
Het merendeel -68 procent- zit in Maastricht. Utrecht heeft
14 procent. Het Utrechtse college van bestuur heeft nu de
man die aan de wieg stond van het Maastrichtse succes,
Peter de Gijsel, gevraagd een actieplan te maken. Hij
maakte een wervingsplan genaamd ‘Klasse statt Masse’. De
Utrechtse faculteiten die ervaring hebben met Duitse
studenten zijn zeer over hen te spreken, ontdekte De Gijsel.
‘Ze worden als bekwaam en gecommitteerd beschreven en
hebben geen integratieproblemen’, aldus de notitie. Het
college heeft het actieplan van De Gijsel goedgekeurd.

Observant - Universiteit Maastricht

Veel Duitsers krijgen
collegegeld terug
Sinds afgelopen collegejaar krijgen de beste drie procent
van de eerstejaars studenten in de bachelors en masters
hun collegegeld terug in Maastricht. Dat zijn er dit jaar 139
(91 bachelors en 48 masters), en daarin maken de Duitsers
de grootste groep uit (62), gevolgd door 54 Nederlanders en
11 Belgen. Zij krijgen de ruwweg vijftienhonderd euro
collegegeld terug. Het beleid is bedoeld om getalenteerde
studenten te lokken en daarmee tevens het onderwijspeil te
verhogen.

(Advertenties)
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van techniek recht?
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Heb je net een exacte studie, zoals (werktuig)bouwkunde, natuurkunde, industrieel ontwerpen
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in opleiding
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adviseren in gevoelige kwesties met betrekking tot octrooien.
Beloning en uitdaging
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krijg je bij EP&C alle ruimte. Je doet veel praktijkervaring op, je wordt intensief begeleid en
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Telg uit familie Spijkers runt MMP-kantine

Holstlezing door
Japanse led-expert
Led-expert prof.dr. Shuji
Nakamura van de University of
California in Santa Barbara
houdt op donderdag 20 november de 32ste Holstlezing aan de
TU/e.
Nakamura (1954) werd opgeleid
als elektrotechnisch ingenieur
en ontwikkelde in 1992 de eerste
heldere blauwe light emitting
diode (led). De Japanner gaf
hiermee een aanzet tot de
opmars van leds in de wereld.
De Holstlezing wordt dit jaar
voorafgegaan door een minisymposium met vier sprekers en met

als onderwerp de toepassingen
van licht op het gebied van
energie, gezondheid, kunst en
design.
De Holstlezing wordt georganiseerd door Philips Research en
de TU/e en is vernoemd naar dr.
Gilles Holst, oprichter van het
Natlab van Philips en een van de
drijvende krachten achter de oprichting van de TU/e./

.

Het symposium begint om 10.30 uur en
de Holstlezing om 16.00 uur. Beide
vinden plaats in het Auditorium van de
TU/e en zijn gratis toegankelijk.
Aanmelden is wel verplicht en kan op
www.holstmemoriallecture.nl.

Topdrukte bij lezing
’t Hooft aan TU/e
Het bijplaatsten van losse stoelen
in de Blauwe Zaal moest gisteren, woensdag 5 november,
soelaas bieden bij de enorme
toeloop van belangstellenden
voor
de
lezing
van
Nobelprijswinnaar Gerard ’t
Hooft. Uiteindelijk vond de
Utrechtse fysicus ruim vierhonderd toehoorders tegenover
zich. Met reuzenstappen baande
hij zich vervolgens een weg door
natuurkundige
wetten
en
principes en trachtte hij duidelijk
te maken waartoe het onderzoek
met de Large Hadron Collider
(LHC) van CERN uiteindelijk
moet leiden. De angst voor het
ontstaan van zwarte gaten door
het opstarten van deze reusachtige
deeltjesversneller,
betitelde hij als volkomen ongegrond. En de vraag of de LHC
niet zelf een enorm financieel
zwart gat is, waar mogelijk geen
enkel
resultaat
uit
kan
voortkomen, pareerde hij door
mee te delen dat CERN de LHC
heeft gebouwd met het bestaande
budget, dat al jaren niet is
verhoogd. ’t Hooft: “Als over

twintig jaar -want over die
periode moet je het bekijkenblijkt dat de LHC niets wezenlijks heeft opgeleverd, zal het
daarna aanzienlijk moeilijker
worden om politici ervan te overtuigen geld te steken in dit soort
projecten.” Want volgens de
fysicus zijn op dit moment al
weer plannen in de maak voor de
bouw van een nog grotere deeltjesversneller.
De laatste vragersteller uit de zaal
refereerde aan het omstreden
proefschrift
van
Marcoen
Cabbolet. Cabbolet zag begin dit
jaar mede op advies van de
Utrechtse
Nobelprijswinnaar
zijn promotie aan de TU/e op het
laatste moment op de klippen
lopen. Volgens ’t Hooft niet meer
dan terecht voor iemand die de
bestaande natuurkundige principes volkomen negeert en
daarmee
zelfs
schoffeert.
“Niemand moet denken dat-ie zo
maar zelf even een natuurkundige theorie kan bedenken,
zonder daarbij rekening te
houden met wat er al is.”/

.

Topkok Cas Spijkers kwam vrijdagmiddag 31 oktober naar het
Multimedia Paviljoen (MMP)
om de opening te verrichten
van de kantine. Niet dat er echt
een nieuwe kantine is, maar er
zijn wel twee nieuwe exploitanten. Een ervan heet Pascalle
El Quama-Spijkers. De 37jarige is ‘de dochter van’.
Werken in de horeca is haar met
de paplepel ingegoten. “Ik werk
al mijn hele leven in de horeca”,
aldus El Quama-Spijkers. De
kantine van het MMP kwam op
haar weg via een horeca-bemiddelingskantoor. Samen met een
vriend -Martin Verbiesen- nam

ze een kijkje; als partners runnen
ze vanaf 1 oktober de MMPkantine.
Voorheen runde het ROC de
kantine, met leermeesters en
leerlingen. Dat bleek qua bezetting echter moeilijk rond te
krijgen, waardoor het ROC de
locatie opzegde. Verbiesen en El
Quama-Spijkers gaan ook met
ROC-leerlingen werken. “Ik vind
het heel belangrijk om mensen
enthousiast te maken voor het
horeca-vak”, aldus de nieuwe
exploitante.
Het ROC kon vanwege de inzet
van leerlingen lage prijzen
rekenen - gaan de prijzen nu
omhoog? Niet veel, lijkt het. “Een

Lezing Rop Gonggrijp aan TU/e
Rop Gonggrijp, de drijvende kracht achter
www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl, geeft
donderdag 13 november aan de TU/e een voordracht
met als titel: ‘Elections: Why All the Technology in
the World Cannot Help Us’. Dit gebeurt in zaal 2 van
het Auditorium van 11.30 tot 12.30 uur. De lezing is
onderdeel van de 3rd Benelux Workshop on
Information and System Security. Toegang tot de
voordracht van Gonggrijp is voor iedereen opengesteld. Om zeker te zijn van een plaats, kunt u een
e-mail sturen naar seccc@tue.nl.

(Advertentie)

Fietsendief nog op vrije voeten
De fietsendief die sinds een aantal weken actief is op
het TU/e-terrrein, is nog niet gepakt. De BHV heeft
een paar weken terug videobeelden van de vermoedelijke dader aan de politie doorgegeven, maar
omdat de man op de beelden niks strafbaars deed,
leidde het niet tot een aanhouding. Op vrijdag 31
oktober verdween er weer een zo goed als nieuwe
fiets bij het Sportcentrum, zonder enige braaksporen.

BHV pakt vandalen op
De BHV heeft in de nacht van zaterdag op zondag

lunchbuffet kost tussen de vier
en vijf euro. Daarvoor heb je een
broodje, een fris en een
‘smoothie’ (een verse fruit-yoghurtcombi, red.).”
Een kleine twee jaar terug wilde
Innovation Lab, de grootste
bewoner van het MMP, de
kantine nog voorzien van een
pasjessysteem, omdat de kantine
te veel bezoekers trok. Dat
systeem is er nooit gekomen, en
dat hoeft wat de nieuwe
exploitante betreft ook zeker niet.
“Er kunnen zeker nog meer
mensen bij.”/

.

Foto: Rien Meulman

twee jongens van 16 en 18 jaar aangehouden en overgedragen aan de politie. Het tweetal stond vlak
daarvoor, rond kwart over vier, bij de noordkant van
het Hoofdgebouw -bij de parkeerkassa- op een aantal
fietsen in te trappen. De jongens zijn geboeid afgevoerd naar het politiebureau.

Sporthogeschool
komt naar Eindhoven
Eindhoven krijgt er zo’n tweeduizend studenten bij,
als het aan Fontys ligt. De hogeschool ziet Eindhoven als de meest aantrekkelijke locatie voor haar
Sporthogeschool. Bij de Genneper Parken moet een
complex verrijzen, dichtbij het nationale zweminstituut en het bestaande Indoor Sportcentrum in
Eindhoven.
Het Fontysbestuur is tot deze keuze gekomen omdat
de huidige vestigingen van Fontys Sporthogeschool
in Tilburg en Sittard dringend aan verbetering toe
zijn en de geboden alternatieven in deze gemeenten
op langere termijn van minder kwaliteit zijn. Doel is
om de nieuwe Sporthogeschool medio 2012 in
gebruik te nemen. De provincie Limburg heeft aangekondigd stappen te gaan ondernemen om het
vertrek van de hogeschool uit Sittard tegen te gaan.

Feestje SSRE ontruimd na ‘brandmelding’
Een feest in de sociëteit van SSRE
is zaterdagochtend abrupt ten
einde gekomen toen een handbrandmelder werd ingedrukt. De
uitgerukte regionale brandweer
en de beveiliging van de TU/e
ontruimden hierop de zaak, vlak
voor zessen. De beveiliging is
‘not amused’, SSRE trekt in
twijfel dat een brandmelder ingeduwd is.
Het betrof een jaarlijks feest van
internationale studenten, laat het
SSRE-bestuur weten. Er zouden
nog slechts enkele tientallen

gasten aanwezig zijn geweest
toen het alarm afging. De regionale brandweer was binnen
vijf minuten ter plekke, de beveiliging van de TU/e ook. Beide
constateerden geen brand, maar
wel dat het ledje brandde op de
handbrandmelder bij de buitendeur op de eerste etage.
Conclusie: een lolbroek heeft de
melder -tegenwoordig niet meer
voorzien van glas maar van onbreekbaar plastic- ingeduwd.
Het SSRE-bestuur bestrijdt deze
lezing. Volgens fiscus (penning-

meester) Stijn Verstijnen, die als
bestuurder aanwezig was, zou bij
controle door de brandweer gebleken zijn dat het ging om een
‘systeemfout’. Dat strookt echter
niet met de lezing van de regionale brandweer en de beveiligingsmensen die ter plekke
waren. Verstijnen reageert: “Wij
wisten tot nu toe niet beter dan
dat het een systeemfout betrof.
Dit is een uiterst vervelende
situatie. We wachten op het
brandweerrapport voor we een
verdere reactie kunnen geven.”/

.
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IJskoude polymeren in 3D

TEM-afbeeldingen van de in het artikel beschreven polymeren: a) gemaakt met de conventionele contrastmiddeltechniek; b) hetzelfde materiaal zichtbaar
gemaakt met CryoTEM; c) serie dwarsdoorsnedes; d) en e) verschillende stadia van de 3D-analyse met de computer.

Elektronenmicroscoop/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Dag en nacht worden ze gebruikt, de
twee elektronenmicroscopen van de
Soft Matter CryoTEM Research Unit in
het scheikundegebouw Helix. “De
dagslots lopen van acht uur
’s ochtends tot acht uur ’s avonds,
maar ook buiten de reguliere uren
gaan de metingen door. De TITAN is
ook in het weekend eigenlijk altijd in
gebruik. Het zijn apparaten waarvoor
de onderzoekers hier vaak later naar
huis gaan”, zegt dr. Nico Sommerdijk,
leider van de Biomimetic
Materials-groep, één van de
subgroepen van de CryoTEM unit.
Deze maand prijken 3D-afbeeldingen
gemaakt met de TITAN op de omslag
van het tijdschrift Angewandte
Chemie.

De CryoTEM-groep beschikt over twee
elektronenmicroscopen: de TITAN
-het paradepaardje, door Sommerdijk
vergeleken met een Rolls Royce- en zijn
kleinere broertje SPHERA. De apparaten
kostten samen maar liefst drie miljoen
euro, maar er wordt dan ook door een
dertigtal onderzoekers intensief gebruik
van gemaakt.
Transmissie Elektronen Microscopie
(TEM) is eigenlijk de enige manier om de
structuur van ‘soft matter’ zoals polymeren of biologische materialen
zichtbaar te maken, zegt Sommerdijk. In
tegenstelling tot ‘gewone’ microscopie
maakt TEM geen gebruik van een lichtbundel, maar van een bundel elektronen.
Daarmee kun je veel kleinere structuren
onderscheiden dan met lichtmicroscopen: die blijven steken op ongeveer de
golflengte van het licht (enkele honderden nanometers). De nauwkeurigheid
-of resolutie- van de TITAN is grofweg
duizend keer beter dan die van een lichtmicroscoop en is zelfs voldoende om
individuele atomen te onderscheiden.
Sommerdijk gebruikt de elektronenmicroscopen onder meer om de
principes biomineralisatie te bestuderen,
het proces waarbij in de natuur tanden,
botten en schelpen worden gemaakt.
“Dat zijn materialen met heel bijzondere
eigenschappen. Bot is bijvoorbeeld heel
sterk en taai, en schelpen zijn ongelooflijk hard. Wij willen weten hoe die materialen precies worden gevormd, zodat we
die kennis kunnen toepassen bij het
maken van synthetische materialen.” Hij
wijst op een afbeelding van een coccoliet een kalksteenstructuur gemaakt door
algen. “Ik zeg altijd: als we dit kunnen
namaken, kunnen we alles maken.”
Met behulp van de TITAN maakte
Sommerdijk onlangs gedetailleerde
driedimensionale afbeeldingen van de
complexe structuur die ontstaat als je
bepaalde polymeren oplost in water. De
afbeeldingen sieren deze maand de
omslag van Angewandte Chemie,
volgens Sommerdijk een van de belangrijkste tijdschriften voor chemici. De
bewuste polymeren bestaan uit een ruggengraat waaraan diverse zijgroepen zijn
bevestigd, als een soort tanden aan een
kam. Deze zijgroepen zijn opgedeeld in
segmenten die afwisselend hydrofiel en
hydrofoob zijn, wat betekent dat ze
respectievelijk graag in water oplossen, of
juist niet. Hierdoor blijken de polymeren
in water complexe driedimensionale
structuren te vormen. “Deze polymeren
zijn door collega’s van de universiteit van
Kent gemaakt, en ze zijn nieuw en

Stromingsonderzoek voor steriele operatiekamer
Rondvliegende bacteriën kunnen in een
operatiekamer gevaarlijke infecties
veroorzaken. Een goede luchtbeheersing helpt problemen te voorkomen,
maar de effecten van bestaande ventilatiesystemen zijn niet helemaal duidelijk. Promovendus Wiebe Zoon van de
faculteit Bouwkunde doet er onderzoek
naar.
Wanneer u Cursor openvouwt, vliegen
miljoenen bacteriën, vastgeplakt aan stofdeeltjes, u om de oren. Meestal zijn deze
eencellige beestjes onschadelijk, maar
tijdens een operatie lopen patiënten een
verhoogd risico een infectie op te lopen.
Bovendien zijn de infecties die diep in
een operatiewond ontstaan moeilijk te
behandelen. Een goed ventilatiesysteem
zorgt ervoor dat de verse, schone lucht de
operatiewond van de patiënt bereikt
voordat bacteriën deze lucht kunnen
infecteren. Vandaar dat ventilatiesystemen de lucht in operatiekamers

zo’n twintig keer per uur verversen.
De ventilatiesystemen in de Nederlandse
ziekenhuizen moeten voldoen aan strikte
prestatie-eisen. Ziekenhuizen zijn sinds
dit jaar zelf verantwoordelijk voor het up
to date houden van hun systemen. Dat dit
niet altijd lukt, blijkt uit de handvol
ziekenhuizen die recentelijk een aantal
operatiekamers moest sluiten, omdat de
ruimten niet voldeden aan de wettelijke
eisen voor steriliteit. Wat verschillende
ventilatiesystemen precies teweegbrengen in een operatiekamer, is echter
niet helemaal duidelijk. “TNO heeft in de
jaren negentig wel een studie op dit
gebied uitgevoerd, maar sindsdien is er
veel veranderd”, zegt ing. Wiebe Zoon,
promovendus bij de groep Building
Performance Simulation van de faculteit
Bouwkunde. Vóór de aanvang van zijn
promotieonderzoek werkte hij als specialist in gebouwsimulaties bij het Rijswijkse adviesbureau Deerns, dat het
huidige onderzoek ook sponsort. Deerns

verzorgt onder andere het technisch
ontwerp van operatiekamers. “Sinds
2004 zijn er verschillende ventilatiesystemen op de markt”, vertelt Zoon. “Tot
dan toe hadden alle operatiekamers min
of meer hetzelfde systeem. De ventilatiesystemen variëren wat betreft de vorm, de
inblaassnelheid en de temperatuur van de
lucht. Bij het adviesbureau beoordeelden
we de systemen op grond van computersimulaties van de luchtstromen in de
operatieruimte. Die simulaties zijn echter
niet specifiek ontwikkeld voor operatiekamers. Juist omdat er zulke zware
beslissingen afhangen van die simulaties,
hebben we op een gegeven moment voor
hulp aangeklopt bij de TU/e.”
De vraag leidde tot een promotieproject,
met als doel te onderzoeken hoe deze
computermodellen het beste kunnen
worden ingezet in een ontwerptraject.
Bij luchtstroming in de ruimte speelt een
groot aantal factoren een rol.
“Aanwezigheid van medische apparatuur,

de instrumentenkastjes in de ruimte, het
aantal personen, de operatielamp”, somt
de promovendus op. “Er staan vaak apparaten in de ruimte die warmte afgeven en
een pluim opstijgende lucht veroorzaken.
Je moet berekenen wat er nabij zo’n
apparaat gebeurt om de luchtstroom
verderop in de ruimte nauwkeurig te
kunnen berekenen. Hetzelfde geldt voor
personen die in de operatiekamer staan.”
Ook de inblaassnelheid van de verse lucht
is een belangrijke factor. De bacteriën
met een zo sterk mogelijke luchtstroom
van de wond wegblazen zou eigenlijk het
meest effectief zijn. “Het probleem is
alleen dat de chirurg het dan koud krijgt
en kan gaan trillen”, zegt Zoon. “Het
comfort van het personeel is ook een
belangrijke factor waarmee ik rekening
moet houden.”

Nagebouwde operatieruimte
In Wieringerwerf staat een nagebouwde
operatieruimte van zo’n dertig vierkante
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uniek”, zegt Sommerdijk. “Maar de
structuren die we zien, zijn enige jaren
geleden al precies voorspeld in Leiden,
waar ze computersimulaties deden aan
fictieve materialen met vergelijkbare
eigenschappen.”

Supersnel afkoelen
Sommerdijk benadrukt dat het aan de
unieke mogelijkheden van de TITAN te
danken is dat de structuren daadwerkelijk
zichtbaar zijn. “De meeste elektronenmicroscopie wordt gedaan op gedroogde
samples die worden gekleurd met een
contrastmiddel. Met die techniek is het
onmogelijk om zo’n gedetailleerde driedimensionale structuur zichtbaar te
maken. En zelfs op de beelden van de
TITAN hebben wij nog uitgebreide
bewerkingen moeten uitvoeren om tot
deze inzichtelijke plaatjes te komen.”
Bij CryoTEM worden de samples korte
tijd ondergedompeld in een speciale koelvloeistof, waardoor het materiaal -dat
altijd voor een groot gedeelte uit water
bestaat- binnen een fractie van een
seconde afkoelt tot 180 graden onder nul.
Het afkoelen gaat zo snel dat het water
geen tijd heeft om in ijs te veranderen.
Daarvoor moeten de watermoleculen
namelijk de gelegenheid hebben om zich
netjes te ordenen tot in een kristalrooster.
In plaats daarvan verandert het water in
een soort ‘amorf’ glas. Dat is heel belangrijk voor de toepassing van elektronenmicroscopie, want hierdoor blijven de
verstoringen achterwege die anders door
de periodieke structuur van het ijskristal
zouden ontstaan. Deze methode van
prepareren is al langer populair bij
biologen, omdat je het sample als het
ware vastvriest in zijn natuurlijke
toestand. De CryoTEM-groep van de TU/e
loopt echter voorop bij het toepassen van
deze techniek op synthetische materialen, aldus Sommerdijk.
De bovenkant van de elektronenmicroscoop bevat een naald die wordt opgewarmd en waaruit elektronen loskomen. Die negatief geladen deeltjes
worden met een elektrisch veld -een
spanning van driehonderd kilovolt- naar
het sample versneld. Onderweg worden
ze netjes op het sample gefocust met een
elektromagnetische lens. Een deel van de
elektronen wordt door de moleculen in
het sample tegengehouden, een ander
deel baant zich een pad door het hele
sample en komt op de onderliggende
detector terecht. Op die manier is de
‘schaduw’ van het sample zichtbaar op de
detector, en zie je iets van de moleculaire
structuur van het bevroren plakje.

Goudbolletjes
Als je een elektronenbundel wilt gebruiken om zachte materialen te bekijken,
loop je het risico dat je het sample simpelweg kapotschiet. Daarom worden de
meter, die een fabrikant van operatiekamers beschikbaar heeft gesteld voor het
onderzoek. Vanaf januari zal de promovendus daar metingen uitvoeren. “We
laten een bepaalde hoeveelheid deeltjes
los op de vloer en meten met een deeltjesteller hoeveel ervan terecht komen op de
operatietafel. Dat doen we bij verschillende configuraties: we variëren het
aantal personen in de ruimte, de inblaaskracht, de temperatuur, de instrumententafels. Zo kunnen we zien wat de invloed
van al deze factoren is op de effectiviteit
van de ventilatie.”
In plaats van personen zullen er poppen
in de ruimte worden geplaatst, samen
met kachels en instrumententafels. Door
te variëren met deze elementen moet
duidelijk worden hoe gevoelig het ventilatiesysteem is voor veranderingen.
“Bij een oogoperatie staan er twee
personen heel dicht op elkaar bij de
operatietafel”, zegt Zoon. “Bij een open
hartoperatie staan er vaak wel twaalf
personen in de kamer en veel meer
apparaten. Dit heeft invloed op de lucht-

samples bestraald met een heel lage dosis
elektronen, wat relatief zwakke signalen
oplevert. Daar komt nog bij dat om driedimensionale opnames te maken het
sample in ruim honderd stappen wordt
gekanteld. De totale dosis elektronen
moet dus ook nog eens over al die
opnames worden verdeeld. Als gevolg van
de beweging tijdens het kantelen trilt het
sample altijd een beetje, en de uitwijking
van die trillingen is ongeveer net zo groot
als de details die je wilt bestuderen. Om
de opnames toch ten opzichte van elkaar
te kunnen positioneren, worden er goudbolletjes met een diameter van ongeveer
een nanometer in het sample gestopt. Die
zijn heel goed zichtbaar, en voor elk
plaatje worden ze weer op dezelfde plek
‘gelegd’: ze fungeren als een soort ijkpunten. Hierna maakt een computer met
acht processors een 3D-reconstructie van
het sample. “Dat is een computer waar
mijn zoon jaloers op is, maar hij doet er
evengoed nog zo’n 24 uur over om die
honderden afbeeldingen te combineren”,
zegt Sommerdijk lachend.
Er zijn ook elektronen die weliswaar
worden afgeremd door het sample, maar
toch rechtdoor vliegen. Die zouden de afbeelding op de detector verpesten doordat
deze langzame elektronen anders reageren op de elektromagnetische lens achter
het sample dan de onverstoorde elektronen. Ze worden daarom met een speciaal
filter weggehaald. Sommerdijk: “Dat
filter kun je vergelijken met een prisma.
Als je daar licht doorheen stuurt, breekt
dat op in alle kleuren van de regenboog.
Elke kleur komt overeen met een bepaalde energie. Met elektronen kun je iets
vergelijkbaars doen, en alleen de elektronen met de juiste snelheid en energie
laten we op de detector terechtkomen.”
Met haarscherpe plaatjes tot gevolg.
De elektronen die door het sample
worden afgebogen, missen in principe de
detector. Toch bevatten ook deze elektronen waardevolle informatie over het
sample. Daarom kreeg Sommerdijks
collega dr. Joachim Loos, die als leider
van de NanoSoft-groep een ander deel
van het CryoTEM-onderzoek coördineert,
recent een subsidie van het Dutch
Polymer Institute om juist met de afgebogen elektronen 3D-afbeeldingen te
maken. Met deze techniek kunnen veel
dikkere samples worden bekeken dan
alleen de flinterdunne samples die de
standaardtechniek aankan. Ook over dat
onderzoek toont Sommerdijk zich
enthousiast. “De groep van Joachim Loos
en die van mij vullen elkaar op meerdere
vlakken prima aan”, zegt hij. “Zo doen zij
bijvoorbeeld de droge samples en wij de
natte. Dat gaat gelukkig allemaal in goed
overleg.”/

.

stromen in de operatiekamer, en dus
wellicht op het ontwerp van het ventilatiesysteem. Dat is belangrijk te weten als je
advies moet geven aan een ziekenhuis.”/

.

“Van doorligwonden is
nog altijd niet goed
bekend hoe ze
ontstaan. Vroeger
werd gedacht dat
weefsels te weinig
zuurstof kregen
doordat de bloedvaten
werden afgeknepen.
Dat is waarschijnlijk
maar een deel van het
verhaal. Er zijn nog vier
andere mechanismen
bekend, die allemaal
een rol kunnen
spelen.” BMT-student
Bastiaan van Nierop
studeerde af op een
onderzoek naar één
van die mechanismen.
Een onderzoeker in zijn
vakgroep had al laten
zien dat de diffusie van
grote moleculen als
hormonen afneemt
wanneer het weefsel
wordt samengedrukt.
“Er komen dan minder van die moleculen
vanuit de bloedvaten in het spierweefsel
terecht. We wilden weten of de diffusie van
kleinere moleculen als zuurstof en CO2 óók
afneemt.”
Van Nierop gebruikte voor zijn experimenten
geen zuurstof of CO2, maar water. “Dat is
ongeveer even groot en heeft een praktisch
voordeel: je kan de diffusie van water in een
MRI-scanner meten.”
De student deed zijn eerste experimenten
met gekweekt spierweefsel. Maar al snel
bleek dat dit niet werkte. “Die cellen groei je
in een gel. Het gekweekte weefsel bleek niet
compact genoeg, waardoor je vooral diffusie
in die gel meet. Bovendien was het contrast
tussen het weefsel en de omgeving niet groot
genoeg.” Hij laat MRI-opnamen zien van zijn
preparaat - vaag grijs tegen een bijna even
grijze achtergrond. “Dat was het dieptepunt.
Hier konden we echt niet verder mee.” Hij
stapte over op echt weefsel. “Ik heb mijn
metingen uiteindelijk met ratten gedaan.”
Van Nierop benadrukt dat hij geen doorlig -

wonden bij de dieren heeft veroorzaakt. “We
duwden alleen op een spier in hun bovenbeen
en keken wat de invloed op de diffusie was.”
Uit de opnamen bleek dat er geen verschil
was tussen met en zonder druk. “Het samen drukken van spierweefsel is dus niet van
invloed op de diffusie van kleinere mole culen.” Een negatief resultaat dus, maar dat
vindt hij niet erg. “Je moet in de wetenschap
ook dingen uitsluiten. We willen dit onder zoek ook zeker publiceren. Je wilt voorkomen
dat anderen dubbel werk gaan doen, zeker
omdat het onderzoek met proefdieren is.
Onderzoek dat niet gepubliceerd is, is niet
gedaan, heeft een begeleider van me ooit
gezegd.”
Het afstuderen beviel Van Nierop goed. Hij is
begonnen aan een promotieonderzoek,
waarbij hij MRI wil inzetten voor de vroege
detectie van hartfalen.

Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Tweede ronde voor
onderzoeksprogramma zonnestroom
Energiebedrijf Nuon en de Stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) steken
de komende vijf jaar elk twee miljoen euro in het onderzoek naar nieuwe omzettings principes, structuren en materialen voor zonnecellen. Het initiatief is een vervolg op het
in 2004 gestarte Joint Solar Programme, een samenwerking tussen FOM, Stichting Shell
Research en het gebied Chemische Wetenschappen van NWO, dat tot doel heeft het
rendement van zonnecellen op de lange termijn drastisch te verhogen en de kosten van
zonnestroom sterk te verlagen. Nuon is zelf actief bezig met zonne-energie. Zo kocht de
ener gieonderneming in 2006 zonnecelproducent Helianthos. Vorige week zijn uitnodi gingen voor het insturen van onderzoeksvoorstellen verzonden naar de academische
wereld, zo meldt FOM. Vanuit de TU/e neemt prof.dr. René Janssen met twee projecten
deel aan het Joint Solar Programme.

Scholier onwetend over biotechnologie

De nagebouwde operatieruimte waarin Zoon vanaf
januari metingen zal uitvoeren.

Veel scholieren weten niet wat ze van moderne biotechnologie moeten vinden, en ze
weten er ook vaak weinig vanaf. Meer kennis over dit onderwerp leidt echter niet auto matisch tot een grotere bewustwording. Daarvoor spelen factoren zoals emoties een te
belangrijke rol. Dat blijkt uit onderzoek onder zeshonderd zestienjarige scholieren,
uitgevoerd door promovenda Tanja Klop van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Uit vragenlijsten bleek dat 42 procent van de scholieren geen mening had het onderwerp,
22 procent toonde zich voorstander, 17 procent was afwijzend en 18 procent bleek
bezorgd sceptisch. Van de ondervraagden bleek vooral de afwijzende groep bijzonder
weinig over het onderwerp te weten. De voorstanders en sceptici hadden de meeste
kennis van zaken. Na een (positief getinte) module over het onderwerp waren de voor standers nog positiever, maar een flink deel van de bezorgde sceptici bleek zo aan het
twijfelen gebracht dat ze geen mening meer hadden. Volgens de onderzoekster is het van
belang dat het onderwijs over biotechnologie niet alleen is gericht op kennisoverdracht,
m aar dat ook emotionele en ethische overwegingen aan bod komen, zodat leerlingen
worden gestimuleerd om hun houding beter te onderbouwen.
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Obama ook win
Amerikanen aan de TU/e
Wie? Dr.ir. M. Gordon Brown
TU/e’er sinds: 2006
Functie: Hoofd van de Real Estate
Management & Development Group bij
Bouwkunde
Komt uit: Chicago, maar woonde later ook
in Philadelphia, New Orleans, Denver,
Phoenix en Londen
Stemde op: Obama
Omdat: “Ik volg Obama nu een paar jaar en
hij is duidelijk getalenteerd op verschillende vlakken die altíjd belangrijk zijn in
de politiek, maar vooral nú. Hij komt zelf
uit de middenklasse die op dit moment in
één van de slechtste economische omstandigheden sinds voor de Tweede Wereldoorlog zit. Bovendien is hij intelligent
genoeg om het heden te begrijpen en zich
op de toekomst te richten.”
Het Amerikaanse kiessysteem: “Misschien
tijdrovend en complex. Dat is niet verrassend als je kijkt naar het aantal inwoners,
de grootte van de VS en de voorwaarden die
de grondwet stelt, die sterk afwijken van
parlementaire systemen. ”
Reactie op de uitslag: “Geweldig. Ik heb
bijna de hele nacht gekeken met mijn
vrouw. Obama heeft
inzicht in de
problemen

waarmee we te maken hebben. Ik denk dat
hij degene is die de problemen aankan. Hij
heeft goede adviseurs, zoals Colin Powell.
Obama weet veel jonge mensen te stimuleren. Dat heb ik voor het laatst bij John F.
Kennedy gezien. Ik verwacht dat Obama
naties achter zich kan krijgen.”
Wie? Adam Lassise
TU/e’er sinds: Augustus 2008
Functie: Promovendus bij
Technische Natuurkunde
Komt uit: Tucson (Arizona)
Stemde op: Obama
Omdat: “Ik ben het inhoudelijk niet op alle
fronten met Obama eens, maar hij heeft
wel laten zien dat hij kan leiden, dat hij
intelligent, rustig en correct is en dat hij
in staat is om een vermoeide, afgesleten
bevolking weer enthousiast te krijgen. Ik
ben opgegroeid in Arizona, waar McCain
de afgelopen 22 jaar senator is geweest en
ik wéét wat hij daar heeft betekend. Hij was
een uitblinker, een beetje dwars, die deed
wat hij dacht dat goed was, ongeacht de
gevolgen of uitkomst. Tijdens deze verkiezingen zie ik daar echter weinig van terug
en zien we vooral een politicus die zich laat
leiden door opiniepeilers, opiniemakers en
de partij.”
Het Amerikaanse kiessysteem: “Het
verkiezingsproces en het stemsysteem
vertonen de nodige mankementen, maar helaas is nog niemand
erin geslaagd een beter systeem te
introduceren. Het Amerikaanse
politieke systeem heeft al met al nog
het meest weg van een
soap.”
Reactie op de uitslag: “De
eindresultaten heb ik woensdagochtend gezien. Het is niet schokkend dat
het Obama is geworden. Hij staat voor een
grote uitdaging om problemen op te lossen
zoals de toenemende werkeloosheid, twee
impopulaire oorlogen en de energiecrisis.
De VS moet het respect van de rest van de
wereld herwinnen en het goede voorbeeld
geven en niet optreden als een politiemacht.”
Wie? Erik Berda
TU/e’er sinds: Juli 2008
Functie: Postdoc bij
Scheikundige Technologie
Komt uit: Oorspronkelijk
Pennsylvania, maar
recenter uit
Gainesville (Florida)

Verkiezingen/Judith van Ga
Illustratie/Je
Opluchting, blijdschap, maar oo
van Amerika. Deze gevoelens
TU/e’ers na de historische verki
“Ik heb gehuild van vreugde en op
weet ik niet wat we kunnen verw
dat ook maar iemand weet hoe
worden opgeruimd.” Amerikanen
in de VS v
Stemde op: Obama
Omdat: “Dat McCains running mate Sarah
Palin wereldwijd een rol van betekenis zou
kunnen gaan spelen, vind ik ronduit
beangstigend, evenals McCains uitspraak
dat de VS best nog honderd jaar in Irak zou
kunnen vertoeven. Dat heeft zeker meegespeeld in mijn keuze voor Obama. Maar
bovenal komt Obama op mij over als een
intelligente, nadenkende, gewiekste en
geloofwaardige man, wiens achtergrond
veel lijkt op de mijne en die van veel
Amerikanen. Hij heeft een veel breder
palet aan kennis en ervaring dan McCain.
Bovendien is hij ook over de grens
populair: ik hoop dat hij in staat zal zijn om
de verstoorde verhoudingen tussen
Amerika en de rest van de wereld te
herstellen.”
Het Amerikaanse kiessysteem: “Het is in
essentie een mooi stuk, de Amerikaanse
grondwet. Maar de interpretatie ervan is uit
de hand gelopen, waardoor de federale
overheid teveel macht heeft gekregen. Het
kiesmannensysteem is bovendien niet
meer van deze tijd. Het Amerikaanse volk
koos in 2000 voor Al Gore, maar een formaliteit bracht het Witte Huis vervolgens
de slechtste regering in de geschiedenis. Ik
zeg: een stem voor elke inwoner!”
Reactie op de uitslag: “Ik heb met een paar
Amerikaanse vrienden naar de uitslag
gekeken en ben erg tevreden. Ik hoop dat
president Obama weer voor waardigheid
en integriteit kan zorgen. Hij zal het niet
gemakkelijk krijgen.
Hij heeft de
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nnaar aan TU/e
aal en Monique van de Ven
eannette Bos
ok onzekerheid over de toekomst
overheersen bij Amerikaanse
ezingswinst van Barack Obama.
pluchting, maar om eerlijk te zijn,
wachten. Ik ben er niet zeker van
groot de puinhoop is die moet
n aan de TU/e én TU/e-studenten
vertellen.

TU/e’ers in Amerika

grootste nationale achterstand in de
geschiedenis geërfd. Om ook maar één van
de problemen op te lossen is al een uitdaging, laat staan allemaal.”
Wie? Dr. Alec Badenoch
TU/e’er sinds: 2004
Functie: Onderzoeker bij Industrial
Engineering & Innovation Sciences
Komt uit: Silicon Valley (Californië), maar
woonde het laatst in Atlanta (Georgia)
Stemde op: Obama
Omdat: “Een inspirerende kandidaat, een
intelligent man, maar ook een goed en
charismatisch persoon. Ik ging overstag
voor Obama bij zijn betoog over rassen in
Amerika in Philadelphia op 18 maart 2008.
Dat was de meest intelligente, gewaagde,
fraaie en noodzakelijke toespraak die ik
tijdens een politieke campagne ooit heb
gehoord.”
Het Amerikaanse kiessysteem: “Een
puinhoop. Omdat de verkiezingsdagen
vaststaan, beginnen campagnes te vroeg,
wordt er veel te veel geld aan gespendeerd
en worden de onderwerpen waar het over
zou moeten gaan vergeten. En dat alles met
een, dankzij het kiesmannensysteem, zeer
vertekende uitslag als resultaat. Maar liever
dat dan het stemsysteem, waarbij
machines niet werken, de middelen
oneerlijk zijn verdeeld en de republikeinen
er alles aan doen om mensen vooral niet te
laten stemmen.”
Reactie op de uitslag: “Ik was te nerveus
om te kijken. Ik heb woensdagochtend de
uitslag om 06.00 uur gezien en ik heb
gehuild van vreugde en opluchting. Maar
om eerlijk te zijn, weet ik niet wat we
kunnen verwachten. Ik ben er niet zeker
van dat ook maar iemand weet hoe groot de
puinhoop is die moet worden opgeruimd. Ook niet Obama.
Iedereen had ook hoge verwachtingen van Clinton in
1992, maar hij heeft niet
alles kunnen
waarmaken. De nieuwe
president moet een
economie herstellen die
acht jaar verwaarloosd is
en heeft daar niet veel
middelen voor.”

Lars Goossens

Wie? Lars Goossens, student
Bouwkunde
Wat? Stage bij een architectenbureau in New York
Indruk van verkiezingen? “In het
verleden werd na een dramatische
ambtstermijn van een republikein vrijwel
automatisch een democratische president
gekozen en vice versa. In dit geval is het
minder vanzelfsprekend, omdat de democratische kandidaat niet blank is. Dat
accepteert vooral het conservatieve deel
van Amerika niet. Mijn werkgevers Doug
en Phill gingen pas geleden in Pennsylvania langs de deuren om te vragen of
mensen op Obama gingen stemmen. Een
typerend voorbeeld was dat een man nog
voordat Phill een tweede stap op zijn
grond kon verzetten, naar buiten kwam
rennen en ‘I ain’t voting for a nigger!’ uitkraamde. Het tegenovergestelde bestaat
ook. Zo zapte ik langs een zender waar de
Hip Hop Awards werden uitgezonden.
Rapper Ice Cube beëindigde zijn optreden met een luidkeels ‘Vote Black!’
richting het publiek. Ook hij slaat de
plank mis.”
Voorkeur voor: “Obama. Zijn ideeën
richten zich niet enkel op Amerika, maar
ook op wereldlijke zaken. De conservatieve McCain blijft het daarentegen
hebben over dat we moeten
waken voor terrorisme; die
kennen we nou wel.
Volgens mij is het juist
zaak de internationale
relaties te verbeteren.”
Wie? Joep
Vanlier, student
Biomedische
Technologie
Wat? Onderzoek aan
het Medical College
of Wisconsin in
Milwaukee
Indruk van verkie zingen: “Het is voorna-

melijk moddergooien. Veel tijd wordt
verspild aan hoe de andere partij
campagne voert of aan het verleden van
de andere partijleider. De mensen hier in
het lab zouden allemaal stemmen op
Obama, vanwege gebrekkig vertrouwen
in het kamp McCain. Voornaamste
redenen zijn dat Obama overheidsgeld
liever gebruikt voor onderwijs in plaats
van belastingsvermindering voor de
rijkere Amerikanen en bedrijven. Verder
denken ze dat hij gematigder is qua
buitenlandse politiek en daarmee de
betrekkingen tussen het buitenland en
Amerika kan verbeteren. Hij zou de
gezondheidszorg structureel aanpakken
in plaats van extra belasting te heffen over
de rug van mensen die gezondheidszorg
nodig hebben.”
Voorkeur voor: “Obama. Ik denk dat zijn
plan om de kosten voor de middenklasse
te verlichten de consument weer
vertrouwen in de markt kan geven. Ik
hoop dat hij een rolmodel kan zijn voor
veel mensen in de armere wijken hier.”

Sjors Schellekens

Wie? Sjors Schellekens, student
Technische Natuurkunde
Wat? Stage Massachusetts Institute
of Technology, Cambridge
Indruk van verkiezingen? “De negatieve
manier van campagnevoeren verbaast me
het meest. Dit lijkt ook nog te werken. Als
je een reclamespotje ziet waarin wordt
verteld dat Obama wellicht banden heeft
met terroristische organisaties, is het
haast onmogelijk om niet in lachen uit te
barsten. De verbazing is groot wanneer je
later in een interview ziet dat iemand niet
voor Obama durft te stemmen, omdat hij
misschien een terrorist is.
Aan de universiteit worden de debatten
live uitgezonden op grote schermen. De
studenten zijn in mijn ogen betrokkener
dan Nederlandse studenten.
De absolute favoriet lijkt Obama. Dit zou
weleens kunnen komen doordat het gros

van de studenten
hier niet van
Amerikaanse
afkomst is.
McCain staat
volgens de
studenten voor het
‘pappen en nathouden’-beleid dat de
afgelopen jaren is
gevoerd.”
Voorkeur voor: “Ik zou voor Obama
hebben gestemd. Hij heeft een realistischer beeld van de wereld en de VS dan
McCain. Obama lijkt problemen te onderkennen en geeft langetermijn-oplossingen voor deze problemen.”
Reactie op de uitslag: “In de rij bij
Starbucks vroeg een man op wie ik zou
stemmen. Een goedkeurende glimlach
verscheen op zijn gezicht toen ik Obama
noemde. Mijn koffie kreeg ik gratis van
het meisje achter de balie. Op het werk
was de sfeer een beetje gespannen.
Ondanks de voorsprong was niemand er
gerust op dat Obama daadwerkelijk ging
winnen. Op het moment van schrijven zie
ik een charismatische, intelligente en
kersverse president het zo getergde
Amerikaanse volk toespreken. Eind goed,
al goed.”
Wie? Leon Smet, student
Industrial Engineering &
Innovation Sciences
Wat? Stage in Berkeley, Californië
Indruk van verkiezingen? “Erg beladen.
Het leeft. Toch blijft het vreemd dat er
slechts twee partijen zijn. In veel colleges
wordt een link tussen de kandidaten en
de te behandelen stof gelegd. Dit geeft
soms erg interessante inzichten. Je ziet
prachtige taferelen op het plein voor
Sproul Hall op de campus.
Vertegenwoordigers van organisaties
spreken voorbijgangers met een megafoon toe om op te roepen om te stemmen
voor één van de twee kandidaten. In
Berkeley zijn de studenten erg begaan
met de verkiezingen. De meesten
stemmen voor Obama.
Hier in de VS gaat het er behoorlijk hard
aan toe. Persoonlijke foutjes en het
privéleven van beide heren worden onder
een vergrootglas gelegd. In Nederland
beoordelen we meer de meningen, standpunten en de leiderschapskwaliteiten van
de politici.”
Voorkeur voor: “Obama. Zijn ideeën
lijken meer doordacht en ik heb het idee
dat hij meer op zoek gaat naar de dialoog
met de rest van de wereld en niet vanuit
een ivoren toren zou regeren.”

Kijk voor meer meningen en reacties van studenten
in de Verenigde Staten over de verkiezingen op
www.tue.nl/cursor.
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LD EN !! mheden je
T NIE UWweEkunnen.HE
ISA AC ZO EK
Als ons bedrijf en de werkzaa
applicatie architect, of

Ben jij JAVA-programmeur of
studeer je dit jaar af? Kom dan eens kennis maken met
ISAAC (Internet Strategy And Automation Company)
vrijdag 21 november vanaf 16:00 uur ben je van harte
welkom. Onder het genot van een drankje en fingerfood
kunnen we je uitleggen en laten zien wat we doen en wat
Algemeen
3TU.School for Technological Design, Stan
Ackermans Institute
Information day 18 November
Are you currently completing your
Master of Science programme? Are you
looking for an even faster successful
career in industry or business? Then you
should consider applying to one of the
technological designer programmes at
the 3TU.School for Technological
Design, Stan Ackermans Institute.
Together the three Dutch universities of
technology -Delft University of
Technology, Eindhoven University of
Technology, and University of Twenteoffer eleven exceptional two-year programmes that will put you on a faster
track to a successful career in industry.
In addition to broadening your technological expertise, you will also learn more
professional skills that will enhance your
career opportunities. Industry offers engineers from our programmes excellent

jobs, because it is known that our graduates have gained superb qualities!
For more information concerning the
organisation and content of each
programme, we are pleased to invite you
to our information day on Tuesday 18
November at Eindhoven University of
Technology. The programme starts at
11.30 hrs and ends at 18.00 hrs.
The complete programme is available on
our website. Entry is for free.
For more information and registration
please visit: www.3tu.nl/sai or contact us
by telephone number: (040) 247 24 52.

www.isaac.nl

bel: 040 290 89 79 of mail naar: ype@isaac.nl

tot 22.30 uur.
De University Club is open van 9.00 tot
21.00 uur.

promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotor is prof.dr.
G. de With.

Studentenleven
LSvB
Manifestatie

Mensen
Promoties

Openingstijden tentamenperiode
Alle kantines zijn beperkt open tussen
10 en 15 november. De kantine van het
Auditorium is geopend van 9.30 tot
14.00 uur en van 16.00 tot 19.30 uur.
Tijdens de avondopenstelling zijn er ook
warme maaltijden te verkrijgen.
Coffee & More in het Auditorium is open
van 8.30-14.00 uur.
Café De zwarte doos is geopend van 8.00

Mw. M. Yuan MSc verdedigt op woensdag 12 november haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Tunable conductivity level in nanosized
Phthalcon/polymer composites’. Yuan

Ir. J.J.M. van de Wijdeven verdedigt op
woensdag 12 november zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Iterative
Learning Control design for uncertain
and time-windowed systems’. Wijdeven
promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotoren zijn prof.ir.
O.H. Bosgra en prof.dr.ir. M. Steinbuch.
Ir. M.M. van Iersel verdedigt op donderdag 13 november zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Sensible
Sonochemistry’. Van Iersel promoveert
aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
J.T.F. Keurentjes.

Vrijdag 28 november in Utrecht: MMM:
de Mega Medezeggenschap Manifestatie!
Een dag voor alle medezeggenschappers
vol leuke workshops, een lezing van Karl
Dittrich (voorzitter NVAO), een diner en
een borreldebat met onderwijsexperts.
Georganiseerd door de LSVb, LOF en
SOM. Voor meer informatie kijk op
www.studentenpolitiek.nl/mmm en
schrijf je in.

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.

(Advertentie)

Morgen kunnen we sneller chips maken.
Vandaag mag jij ons vertellen hoe.
Deep UV-licht
(193 nm)
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Voor engineers die vooruitdenken

Creatief met Techniek

aanspreken is er de mogelijkheid om bij ISAAC
te solliciteren. Lijkt het je wat?
Bel of mail me even van te voren...

Ir. E. Heijman verdedigt op dinsdag 11
november zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Mouse cardiac MRI’.
Heijman promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is prof.dr. K. Nicolay.

Kantines

ISAAC
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Obama fever at TU/e
Illustration/ Jeannette Bos
Are there any Republicans at TU/e? If there are, we have not
found them. Asking Americans who work at this university
about their political views and their reactions to the election
of Barack Obama got us a number of very serious and detailed
reactions. We also heard that asking people who they vote for
is ‘borderline taboo’. All four of our respondents had already
voted for Barack Obama by absentee ballot sometime in the
past few weeks. They described Obama variously as intelligent, reasonable, good, charismatic, gifted and calm.

Disappointed in McCain
Adam Lassise MSc.
is a physics PhD
student. He is
originally from Tucson,
Arizona. “I don’t find
the result shocking. I
simply went to bed on
Tuesday evening and
woke up to find the
results of Obama
beating McCain.”

“The elections often come up as a
topic of conversation with
European colleagues and friends.
But Americans are often very secretive
about who they vote for. It’s a borderline
social taboo to ask someone in the US
who they voted for.”
“There are a number of reasons I voted
for Obama. For one, as former Secretary
of State Colin Powell mentioned in his
endorsement of Obama, we are witnessing a turning over of power from one
generation to the next. While I do not
agree with all of Obama’s policies and
views, I think that he has demonstrated over the last 20 months
adeptness to lead, intelligence,
calm demeanor and ability to
excite a tired, worn down population.”
“Also, to remark on McCain, I grew up in
Arizona, and he has been my Senator for
the last 22 years. I have seen what he has
done for Arizona and the people there.
He has been a wonderful senator,
and I certainly respect him for
that. However, over the course
of the primaries and
now the elections, he
has started talking
and acting not like
the man who has
done a wonderful
job for Arizona,
but more like some
politician pandering to the conservative republican
vote. It brings a
certain sadness on
me to see.”/

.

“I admit I cried with joy and relief”
“Yesterday, I could not watch, I was too
nervous. I got up this morning at 6am,
in time to catch most of Obama’s outstanding victory speech. I shuffled
between NOS, RTL4, CNN and BBC for
reactions”, says History of Technology
postdoc dr. Alec Badenoch, who is from
California.
“I admit I cried with joy and relief
when I heard the result. It was
watching the reaction of reverend
Jesse Jackson to Obama’s speech that did
it. I am not sure what we can expect now if anybody, least of all Obama, knows the
extent of the mess that is actually and
needs to be cleaned up. The new president faces the challenges of an economy
that has been neglected for eight years,
with not many tools to fix it. Bush has left
behind a presidency that assumed powers
it should not have. Obama (thankfully a
professor of constitutional law!) faces the
challenge of trying to get things done
whilst also needing to reign in and repair
the boundaries of his own office. That’s a
tall order.”

“As far as policies go, I actually stand
further to the left of Obama. But to me, he
is inspiring on a number of levels. He is
clearly an intelligent man - unlike Bush, a
good man, and a charismatic man. I trust
him not to be stupid or mean. For me, the
deciding moment was his speech on race
in America, which was the most intelligent, daring, eloquent and necessary
speech I have ever heard in a political
campaign in the US. This is a moment in
time where I think that is as important as
policies: we actually need a change in
language.”
“In the Netherlands, I think you are also
closer to the politicians, also on the news
and such. If there is heated debate or controversy in de Tweede Kamer, there will
be reporters right there outside who will
walk up and speak directly with the
ministers or MPs as they come out. You
don’t get that in US political coverage
- you only ever see US political figures
from a distance.” /

.

“Return dignity and integrity to the office”
“I am very pleased with the result of
these elections. I hope that Obama can
return dignity and integrity to the
office”, say Erik Berda MSc., a postdoc
at the Applied Chemistry department
whose last address in the US was in
Florida.
“Obama had inherited the largest
national deficit in history, two
wars, a crippled financial system,
and a severely tarnished international
image. Resolving any one of these issues
will be challenging, let alone all of them.”
Berda says he is surprised to see how
much interest there is abroad in the US
presidential elections “It has been a very
eye opening experience. I think it is
something more Americans should experience. I would say most Americans are
unaware of how big an influence their
government has on the world stage.”
“Barack strikes me as intelligent,
thoughtful, calculated and reasonable.
Also his background more closely
resembles mine and most Americans. He

has a much broader knowledge base and
range of experiences than does John
McCain. Also, his popularity abroad is a
factor; I hope he will be able to repair the
strained relationship between America
and the rest of the world. The Iraq war is
another major issue for me: John McCain
said “we could be in Iraq for 100 years”,
that’s not acceptable. Finally, the thought
of Sarah Palin making major national and
international decisions frightened me.”
Speaking about the American constitution Berda remarked: “This is a
beautiful document that outlines a very
efficient government; however the interpretation of the constitution in my
opinion has gotten out of control and has
given the federal government too much
power. The Electoral College system is
also antiquated and should be changed;
the American people elected Al Gore in
2000, but a technicality gave the White
House to arguably the worst administration in history. I say: one vote for
every citizen!”/

.

“Obama is the man for these times”
“This is great! I expect significant
change in the United States”, says
dr. M. Gordon Brown, head of the
Real Estate Management &
Development Group at TU/e’s
department of
Architecture
and
Planning.

“I watched all night with my
wife. Obama has insight into
the problems we need to deal
with in the economy and the environment. I think he is the one to
tackle these issues. He has good advisors, such as Colin Powell. Obama
knows how to stimulate and involve
young people.
The last time
I saw this on
such a scale
was with
John F.
Kennedy.
I think

Obama will be able to engage
nations all over the world.”
Brown is originally from Chicago,
but has lived in Philadelphia, New
Orleans, Denver, Phoenix and
London, England. “I have watched
Obama over the past several years
and it is clear he is gifted in many
ways that are necessary in politics
and governance at any time, but
especially for these times”, Brown
continues. “On the other hand, I was
also impressed by John McCain’s
idealistic concession speech, promising to work with the Democrats
for the good of the country.”/

.
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www.belastingdienst.nl/ict

Werk is misschien niet het eerste waar je aan denkt als je je
ontbijt tegen grijpgrage huisgenoten wilt beschermen. Behalve
dan als je gaat werken bij het Centrum voor ICT van de
Belastingdienst. Dan kun je wel eens zo blij zijn met je nieuwe
baan dat je jezelf – en al je medebewoners – daar continu aan
wilt herinneren.
Zo gek is dat niet, als je bedenkt wat wij allemaal realiseren.
Binnen een van de meest complexe ICT-omgevingen van
Nederland verzorgen we de volledige technische infrastructuur
achter de hefﬁng, controle en inning van belastingen. En zijn we
inmiddels ook verantwoordelijk voor de uitbetaling van toeslagen.
Omdat onze toepassingen een publiek van 16 miljoen
Nederlanders bereiken, is het bijna onvermijdelijk dat er ook wel
eens iets fout gaat. Juist omdat we ons ervan bewust zijn dat

zelfs het allerkleinste foutje grote consequenties kan hebben,
zijn we continu bezig onze dienstverlening te optimaliseren.
Voor onze medewerkers brengt dat inhoudelijk interessante
werkzaamheden met zich mee. Zo gebruiken we onder meer
Java om nieuwe applicaties te ontwikkelen die onze
dienstverlening nog verder verbeteren.
Werken als ICT’er bij de Belastingdienst betekent werken
met ongekende mogelijkheden. In je werk, waar je in een
vooruitstrevende werkomgeving optimaal kunt presteren. Maar
ook voor jezelf, in vrijwel elke gewenste richting op het gebied
van ICT.
Wil je meer weten over een loopbaan als ICT’er bij de
Belastingdienst?
Kijk dan op www.belastingdienst.nl/ict.

Werk waar je
trots op bent

Cursor 6 november 2008
Cultuur /13
Een kort en krachtig festival en
een must voor iedereen die niet
zonder humor kan. Dat is, zo
belooft het Parktheater, het
Cabaret & Comedyweekend, op
vrijdag 7 en zaterdag 8 november.
Leon van der Zanden, Ernesto &
Marcelino, Najib Amhali,
Veldhuis en Kemper en André
Manuel behoren inmiddels tot
de gevestigde cabaretorde die
nauwelijks nog een introductie
nodig heeft. Pien Ankerman,
Kees Torn, Pieter Derks, Ronald
Smink, Now & Lauw en Ter
Bescherming van de Jeugd zijn
bij het grote publiek wellicht nog
wat minder bekend. In totaal
staan dit weekend zo’n twintig
cabaretiers (solisten en duo’s) op
de planken, die samen ruim
dertig voorstellingen (overwegend try-outs) geven. Een
piepkleine greep uit het riante
aanbod.

Powercabaret
Tim en Dries vormen Ter
Bescherming van de Jeugd; in
2007 winnaar van zowel de juryals publieksprijs van het Eindhovense Festival Cabareteske,
het daaropvolgende jaar winnaar
van het Leids Cabaret Festival.
Grootste gemeenschappelijke
factor van de heren: een ongezonde fascinatie voor mooie
lelijkheid. Het Vlaamse duo
brengt naar eigen zeggen powercabaret met kloten en hier en
daar een krakende noot muziek,
daarmee een frisse wind latend
in het comedylandschap.
Katinka Polderman op haar
beurt moet niks hebben van

/Cabaret
in ’t café

Pendelen tussen
podia met
cabarettalent

De Gouden, Zilveren en Bronzen
Kabouter staan weer op het spel
tijdens Festival Cabaretesk, dat
jong cabarettalent een podium
biedt. Op zondag 9 november is in
het Eindhovense grand café
Berlage één van de vier voor rondes, voordat eind januari in het
Parktheater de eindstrijd plaats vindt. Vanaf 20.15 uur presenteren
zes kandidaten zich aan de vakjury
en aan het publiek. De entree
bedraagt vijf euro. Zie www.skke.nl.

/Jan komt
nu écht
Ter Bescherming van de Jeugd. Foto: PUURee

powercabaret. ‘Weinig franje,
maar daarom juist zo feestelijk’
schreef de Volkskrant eerder
over de Zeeuwse, die in haar
droge liedjes en commentaren
ten strijde trekt tegen stompzinnigheid en andere mentaliteitsproblemen. Tijdens haar eerste
voorstelling kreeg ze haar toehoorders mee met een loflied op
Christina Aguilera, waarin ze de
zangeres bedankt voor het terugbrengen van de positie van de
vrouw naar de Middeleeuwen.
Een andere terugkerende bron
van ergernis zijn kinderen, die
‘mini-Hitlers met een mandarijn’, waarvan Polderman werkelijk niet snapt wat een pedofiel

Katinka Polderman. Foto: Willem de Roon

daar nou in ziet.
Jandino Asporaat is als cabaretier misschien nog geen klinkende naam, maar zijn portfolio
is omvangrijk: van ‘Macbeth’
met het RO-theater, een kortstondig ‘Lama-schap’ bij BNN en
reclamespotjes (voor onder
andere Hi) tot achtergrondgezang bij Mariah Carey en Julio
Iglesias en een figurantenrol in
‘Deuce Bigalow’. Dikke kans dus
dat je Asporaat al eens voorbij
hebt zien komen. Hoogtepunt in
zijn carrière was het in de wacht
slepen van de persoonlijkheidsprijs van Cameretten 2005 met
zijn autobiografische stuk ‘Antilliaanse Pot’. ‘Buena Vista’ is zijn

tweede programma dat hij
komend weekend in Eindhoven
speelt.

Drie voor twee
Kaartjes tijdens het Cabaret &
Comedyweekend kosten 5,00 of
7,50 euro per voorstelling en
voor het hele programma geldt:
drie halen, twee betalen (goedkoopste kaartje gratis).
Uitgezonderd zijn de twee voorstellingen ‘Zorg dat je erbij
komt’ van Najib Amhali, maar
‘erbij komen’ gaat je helaas niet
meer lukken: Najib is al
maanden uitverkocht./

.

Zie www.parktheater.nl voor het
complete programma en reserveringen.

Gratis naar As in RebekkaMaria
Een gewaagde mix van elektropop, vrolijke
danspop en rockende (maar nog altijd
dansbare) uitstapjes: zo laat de stijl van As in
RebekkaMaria zich het best omschrijven. De
Deense RebekkaMaria Andersson, in wie
sommigen meteen het lieve stemmetje van
Lampshade zullen herkennen, stort zich nu op

een solocarrière. De media vergelijken de
zangeres graag met de Ierse Róisín Murphy,
vooral bekend van Moloko.
Donderdagavond 13 november treedt
RebekkaMaria vanaf negen uur op in de Effenaar
(support acts zijn Anderson en This is Total
War). Kaarten kosten negen euro, maar voor

Cursor-lezers heeft het popcentrum drie sets
van twee kaarten klaarliggen om weg te geven.

Winnen? Mail je voor- en achternaam naar
winnen@effenaar.nl onder vermelding van
‘Hyves - As in RebekkaMaria’.

Theater Adhoc speelt ‘Zoom’: zicht op licht

‘Reality is too interesting to
leave it to the realists’, vinden
de mensen van Theater Adhoc.
Daarom brengt het gezelschap
podiumkunsten en wetenschap
samen in voorstellingen met
onderwerpen als lichtjaren,
nanometers en het onzekerheidsprincipe als thema. Licht
staat centraal in Theater
Adhocs nieuwste productie
‘Zoom’, mede geïnspireerd op
het werk van de nanofotonicagroep van de Twentse
professor Kobus Kuipers.
Ontwikkelingen in met name de

Scènes uit ‘Zoom’. Foto’s: Joep Lennaerts

natuurwetenschappen zijn vaak
niet meer met het blote oog te
zien, terwijl ze een grote invloed
hebben op ons doen en laten en
onze toekomst, verklaren de
theatermakers op hun site.
‘Neem nou elementaire deeltjes,
de bouwstenen van onze
materie. Wij zijn er volledig uit
opgebouwd, maar we kunnen ze
niet zien. Bovendien gedragen
ze zich volkomen anders dan wij
ons in de verste verte kunnen
voorstellen.’ En dat geeft volgens
Theater Adhoc zeer te denken,

‘dat onze bloedeigen bouwstenen er een andere logica op
nahouden dan wijzelf’.
Het gezelschap probeert daarom
naar eigen zeggen, letterlijk en
figuurlijk, zicht te krijgen op
zulke dimensies. Zo dook de
groep eerder in de wondere
wereld van genen en eiwitten,
nano’s en neutrino’s, bits en

bytes, ceta’s en terra’s,
wijdde ze een productie
aan de verdwijning van
de geniale Italiaanse
fysicus Ettore Majorana
en bracht ze met ‘Met
schoolbord en een krijtje’
een dialoog over
wiskunde en liefde.
In ‘Zoom’ wordt door
middel van zang, dans,
vertelling en licht (door
lichtontwerper Yvon
Muller) de zonderlinge
wereld van licht en
(on)zichtbaarheid
verbeeld. Niet in de
laatste plaats vertelt de
voorstelling ‘een subatomair liefdesverhaal’,
beloven de theatermakers. ‘Zoom’ is
gemaakt in samenwerking met het
Instituut Lichtontwerpen
en hoogleraar prof.dr. Kobus
Kuipers (AMOLF Amsterdam en
Universiteit Twente)./

.

‘Zoom’ is te zien in het Parktheater op
zondag 9 november vanaf 20.30 uur.
Kaarten vanaf 14,50 euro zijn te bestellen via www.parktheater.nl. Zie ook
www.theateradhoc.nl.

Een operatie aan zijn stembanden
gooide eerder roet in het eten,
maar nu is het dan echt zover: Jan
Smit komt naar je toe met zijn
gelijknamige toer, die op donder dag 6 en zondag 9 november
Eindhoven aandoet. In het Indoor
Sportcentrum treedt de Volen dammer op met zijn band, zus
Monique en met zijn vrienden van
3JS. Zowel bekende hits als
nummers van Smits nieuwe cd
‘Stilte in de storm’ komen voorbij.
Zie www.muziekcentrum.nl.

/Maleisische
films

Films gemaakt met weinig geld en
weinig middelen, geworteld in de
dagelijkse Maleisische realiteit.
Dat zijn de kenmerken van ‘New
Wave’, zoals een groep jonge, onaf hankelijke Maleisische filmmakers
zichzelf noemt. Bijzonder is dat de
filmmakers vaak elkaars cast
vormen en elkaars werk meefinan cieren. Plaza Futura presenteert
vanaf 9 november een aantal van
hun films (alle Engels ondertiteld)
tijdens ‘New Malaysian Cinema’.
Zie www.plazafutura.nl.

/Racoon
bij Frits

De juiste balans tussen introverte
melancholie en uitbundig opti misme: Racoon vindt ‘m zuiver,
stelt het Muziekcentrum Frits
Philips, waar de band zaterdag 8
november op de planken staat.
Met een gouden plaats voor hun
debuutalbum ‘Till Monkeys Fly’,
een platina exemplaar voor
‘Another Day’ en hun hit ‘Love you
more’ wisten de muzikanten zich
de laatste jaren diep te nestelen in
de Nederlandse muziekwereld.
‘Before you leave’ heet hun
nieuwste album, evenals hun
nieuwe tournee. Het concert
begint om 20.15 uur.

/In Bruges

Tijdens zijn eerste klus als huur moordenaar schiet Ray (Colin
Farrell) één kogel teveel af, recht
door het hoofd van een kind.
Samen met zijn kompaan wordt hij
door zijn baas naar Brugge gestuurd
om onder te duiken. Hier ontmoet
Ray, nog vol wroeging over het
gebeurde, een meisje en krijgt zijn
collega Ken intussen de opdracht
zijn kompaan te vermoorden. Aldus
in een notendop de Brits-Belgische
misdaadkomedie ‘In Bruges’ van
Martin McDonagh, op dinsdag 11
en woensdag 12 november vanaf
20.00 uur te zien in filmhuis De
Zwarte Doos.
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Chris Witty tweede in
schaatsmarathon Eindhoven

ESC-kunstwerk vindt plek in
Eindhovense binnenstad

De Amerikaanse schaatster Chris Witty, tevens
trainer van studentenschaatsclub Isis, is
woensdagavond 29
oktober tweede geworden bij de vrouwen
tijdens de achtste
marathon om de KNSB
Cup. Op de ijsbaan van
Eindhoven werd ze na
zestig ronden in een
massasprint nipt
verslagen door Elma de
Vries.
Chris Witty. Archieffoto: Bart van Overbeeke

Mamma Mia in de Blauwe Zaal

Witty traint de topselectie
van
de
Eindhovense
studentenschaatsvereniging
Isis en gaf woensdag op
haar thuisbaan in de
Lichtstad het goede voorbeeld. Hoewel de Olympisch kampioen van 2002
een nieuweling is in het
marathonschaatsen, heeft
ze na acht wedstrijden om
de KNSB Cup een goede
klassering bereikt. Met de
meeste (tussen)sprints op

haar naam leidt ze het
puntenklassement en staat
ze vierde in het algemeen
klassement.
Witty: “Ik heb gezien hoe
andere
rijdsters
zich
gedragen in de finale,
welke lijn ze kiezen, welke
positie. Daarom koos ik nu
in de finale voor de aanval
binnendoor en ik geloof
dat ik daarmee De Vries
toch
wel
verraste.”

Bovendien stelde ze vergenoegd vast dat haar team
steeds beter op elkaar ingespeeld raakt. “We weten
steeds beter wat we moeten
doen, welke rol iedereen
moet vervullen. Dat had
meteen resultaat. Ik sta
hier voor het eerst op het
podium, en daar ben ik erg
blij mee.”/

.

Foto: Bart van Overbeeke

Een jaar lang heeft het
Eindhovens Studenten
Corps (ESC) het moeten
bewaren, maar donderdag 30 oktober werd het
onthuld: het kunstwerk
dat eerder door het corps
aan de gemeente Eindhoven werd geschonken.
De locatie: de Kerkstraat
in de Eindhovense
binnenstad.
Het ESC schonk het
kunstwerk
een
jaar
geleden aan de gemeente
Eindhoven, ter ere van het
tiende ESC-lustrum. Hierna is het bij de vereniging
in De Bunker in opslag
gegaan tot een geschikte
locatie was gevonden.
Uiteindelijk is het bronzen
beeld geplaatst op een
sokkel in de Kerkstraat. Op

Foto: Bart van Overbeeke
Het Eindhovens Studenten Corps (ESC)
voerde donderdagavond 30 oktober de
musical Mamma Mia op in de Blauwe
Zaal in het Auditorium. Deze opvoering
was vooral bedoeld voor intern vermaak.
Veertien spelers voerden voor de ogen
van medeleden het stuk op over een
meisje dat gaat trouwen en probeert uit
te vinden wie haar vader is. Eén en ander
opgeluisterd door ABBA-liedjes. De

musical was verder doorspekt met ‘ESCgrapjes’.
Volgens Geert Damman, president van
de studentenvereniging, was de Blauwe
Zaal bijna geheel gevuld. “Ik heb alleen
maar positieve reacties gehoord. Onze
regisseuse Anna Slump wilde het wat
professioneler aanpakken en volgens
mij is dat aardig gelukt.”

loopafstand van de plaats
waar het ESC binnenkort
hoopt een nieuwe sociëteit
te betrekken, aan de Ten
Hagestraat. TU/e-secretaris
ir. Harry Roumen onthulde
het beeld: “Dit beeld toont
de rol van studenten in
Eindhoven. Vooral in het
kader van Eindhoven studentenstad en met het oog
op de nieuwe sociëteit in de
toekomst toont het de
goede wil van de studenten
tegenover de stad en haar
inwoners.”
Merel Broek, lid van het
ESC: “Het beeld stelt een
wereldbol voor die op zijn
beurt weer symbool staat
voor de stad Eindhoven. In
de bol zitten studenten die
dagelijkse bezigheden uit
het studentenleven verbeelden. Zo heeft er één

een boek vast, een ander
een laptop en weer een
ander een glas bier.”
Is het ESC niet bang voor
vandalisme, of diefstal
door andere verenigingen?
“Wij vertrouwen op de
solide plaatsing van het
beeld”, zo verklaart Broek.
“Heijmans heeft ons verzekerd dat zelfs drie sterke
mannen het beeld geen
centimeter zouden kunnen verplaatsen. En wat de
andere
verenigingen
betreft: die zullen een
bulldozer nodig hebben
om het beeld mee te
nemen, al wil ik niemand
op
ideeën
brengen.
Bovendien is het beeld nu
van de gemeente en is zij
verantwoordelijk
voor
onderhoud en beheer.”/

.

Tweede StuKaFest op 12 februari
De Eindhovense editie van het Studentenkamerfestival -het StuKaFest- staat gepland
voor donderdag 12 februari. Het culturele
festival mikt op een klein beetje groei: vorig
jaar waren er veertien studentenkamers
met evenveel acts, nu wil de organisatie
vijftien kamers in het programma hebben.
De organisatie heeft al de beschikking over
een aantal kamers, maar zoekt er nog meer.
Minimale afmeting: zestien vierkante

meter, graag centraal gelegen. Op het
StuKaFest stelt de bezoeker zelf z’n programma samen. Je kunt drie optredens
bijwonen - alle artiesten treden drie maal
op, op een vaste locatie. Tussen de drie
rondes in fietsen de bezoekers van studentenkamer naar studentenkamer. Aan het
einde is er een slotfeest. De locatie van dit
jaar is nog onbekend. Meer informatie:
www.stukafest.nl/.

En hoe is het in Victoria?

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.

Honderdvijftig jaar
geleden hadden de
Britten het idee om een
haven aan Canada’s
westkust te bouwen. Het
zuidelijke puntje van
Vancouver Island leek een
geschikte locatie en

Victoria leek een leuke
naam. Uiteindelijk was de
locatie op Vancouver
Island niet zo geschikt en
groeide Vancouver uit tot
metropool, terwijl
Victoria een kleine stad
met een gezellig, oudBrits karakter bleef.
De mensen zijn supervriendelijk en altijd
bereid om te helpen.
Iedereen begroet je met
de vraag hoe het met je
gaat en als je even op een
plattegrond staat te
kijken, staan ze meteen
bij je om de weg te wijzen
of je zelfs persoonlijk te
brengen!
Fietsen gaat hier uitstekend, vinden de
Victorianen zélf. Naar
mijn mening is het
gevaarlijker dan met een
biefstuk een berenreser-

vaat in wandelen. Ik ben
dan ook blij met de verplichte helm. De natuurparken liggen op fietsafstand van het centrum,
dus een picknick of een
stevige wandeling is vaste
prik in het weekend.
Het klimaat op het eiland
is heel verrassend.
Victoria heeft hetzelfde
klimaat als Nederland.
Een stuk hoger op het
eiland valt in de winter
zoveel sneeuw dat ze de
sneeuw van de piste
halen, omdat ze anders de
lift niet meer kunnen
gebruiken. Aan de
westkust van het eiland is
een plaats met de meeste
neerslag van heel Canada!
The Islanders gaan echter
niet lopen mokken over
het weer, ze hebben er
gewoon een sport van

gemaakt om naar een
naderende storm te gaan
kijken. Volledig in regenpak en vastgesnoerd aan
een boom of paal, genieten ze van Moeder Natuur
op haar best!
Uiteraard moet er ook
gewerkt worden. De
Canadese marine heeft
me een deelproject van
het onderzoek naar het
scheurgedrag van een
nieuwe staalsoort toevertrouwd. Ze willen dit staal
gaan gebruiken voor hun
nieuwe schepen. Ik heb
een paar leuke collega’s
en de marinebasis is een
heel interessante werkomgeving! Er ligt niet
iedere dag een nucleaire
onderzeeër naast je
kantoor, zeg maar.

Ik ben bijna klaar met
mijn project en dan vlieg
ik van Seattle naar Alaska
om daar een paar weken
de koude wildernis en het

noorderlicht te bewonderen!
Ruud Hawinkels, student
Werktuigbouwkunde
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Eindhovense ISO-voorzitster stapt op
TU/e-studente Merel van
Wanrooij heeft twee
weken geleden haar
functie als voorzitster
van het ISO (Interstedelijk Studenten
Overleg) neergelegd. Ze
was pas vier maanden in
functie. Reden voor haar
vertrek is dat ze geen voldoening haalde uit het
bestuurswerk.
“Het is heel moeilijk om
iets waarvoor je ontzettend
hard gewerkt hebt, naast je
neer te leggen”, laat de aangeslagen
studente
Technische Bedrijfskunde
weten. “Het is een
behoorlijke
sollicitatieprocedure geweest waarin
ik veel kandidaten achter
me heb gelaten. Ik was natuurlijk erg trots op mijn
functie als voorzitter van
zo’n organisatie. Maar ik
heb moeten inzien dat ik

Merel van Wanrooij

niet op mijn plek zat, ik
kon geen energie meer
halen uit mijn werk”, zegt
Van Wanrooij.
“Ik doe in ieder geval de
juiste
opleiding;
het
bedrijfsleven past veel
beter bij me.” Van
Wanrooij laat weten zij en
de rest van het ISO-bestuur
goed uit elkaar zijn gegaan.
“Het zijn echt goede

vrienden van me geworden
en we spreken elkaar nog
zeer regelmatig.”
Hidde Terpoorten is vrijdag 31 oktober benoemd tot
nieuwe voorzitter van het
ISO. Terpoorten was algemeen bestuurslid van de
belangenorganisatie. De
twintigjarige student technische
bedrijfskunde
(Universiteit Twente) hield
zich binnen het bestuur
onder meer bezig met het
accreditatiestelsel
en
bachelor-mastersstelsel.
Die portefeuilles draagt hij
nu over aan zijn collega’s
Marlies Westendorp en
Jochim
Schueler.
De
nieuwe voorzitter krijgt het
de komende weken vooral
druk met de organisatie
van het lustrumcongres,
dat op 14 november plaats
vindt./

.

Shift040 zoekt verslaggevers
Shift040.nl studentennieuws Eindhoven zoekt twee nieuwe verslaggevers: een sportverslaggever en een
algemeen journalist. Vind je schrijven leuk, durf je elke vraag te stellen en ben je op zoek
naar een leuke bijverdienste? Reageer dan op de vacature, te zien op
http://www.shift040.nl/nieuws/artikel/wij-zoeken-redacteuren/.
Ervaring is niet vereist. Voor meer info bel naar Ivo Jongsma,
tel 040-2472236.

Zoeken naar dé student
met hét idee
Ken (of ben) jij hét voorbeeld van inzet voor kennis en
samenleving van dit jaar, oftewel een echt studerend
rolmodel? Nomineer hem of haar dan (of laat jezelf voordragen) voor de verkiezing van de ScienceGuide Student
van 2008. De studentenvakbonden LSVb en ISO zoeken
samen met het online wetenschappelijk nieuwsmagazine
ScienceGuide naar die student ‘wiens werk een breed
herkenbare impuls geeft aan vindingrijke, vernieuwende
toepassing van wetenschappelijke kennis’. Of, zoals
ScienceGuide-hoofdredacteur Pieter Gerrit Kroeger
benadrukt: “We zoeken niet zomaar een student met
mooie cijfers, maar iemand met een écht idee.” Dat idee
moet aansluiten bij het thema van dit jaar: creativiteit bij
innovatie. Vorig jaar won de Delftse student Marten Hillen
vanwege zijn onderzoek naar watermanagement. Voor het
geld hoef je het overigens niet te doen; het gaat er volgens
ScienceGuide vooral om te laten zien dat studenten relevante, positieve bijdragen leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Op dinsdag 11 november, tijdens de
tweede editie van ‘Vliegende Hollanders - de Science &
Technology Summit’ in Amsterdam, wordt de winnaar van
2008 gehuldigd door leden van het Innovatieplatform.
Nomineren kan tot en met vrijdag 7 november bij Kroeger
(redactie@scienceguide.nl) of bij de studentenvakbonden
(lisa@lsvb.nl of iso@iso.nl).

MillenniumBattle van start
Een ideeënwedstrijd met als doel studenten te interesseren
voor ontwikkelingssamenwerking en de in 2000 internationaal afgesproken millenniumdoelen: dat is de
MillenniumBattle, die op 13 november van start gaat.
Studententeams uit heel Nederland (overigens geen uit
Eindhoven) buigen zich vanaf die dag over vier cases over
wereldwijde armoede en gezondheidsproblematiek en
bedenken vernieuwende ideeën voor onder andere de
bestrijding van kinderarbeid in Albanië. Elke case wordt
ingeleid met een debat onder leiding van actrice en
presentatrice Victoria Koblenko. Het team met de beste
oplossingen, dat eind januari 2009 bekend wordt
gemaakt, wint een studiereis naar Afrika en krijgt daarna
een plek in De Derde Kamer 2009, het schaduwparlement
voor ontwikkelingssamenwerking.
Zie www.millenniumbattle.nl.

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Simone Booij (derdejaars Biomedische Technologie), Roeland Klaassen en Mike
Wilmer (beide derdejaars Elektrotechniek). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

John Groen is twintig jaar
oud en komt oorspron kelijk uit Achterveld, een
klein dorpje bij Amers foort. Hij is nu derdejaars
Werktuigbouwkunde en is
alleen actief in boeken
kopen bij studievereniging
Simon Stevin. Hij houdt
wel van een biertje; zijn
hobby’s zijn dan ook
stappen en feesten. Ook
houdt hij wel van een
balletje trappen. Groen
heeft een bijbaantje bij een
broodfabriek. Zijn musthave-item is koffie. Hij is
grote fan van de Veronica
gids en moet deze dus
altijd in huis hebben. Zelf
vindt hij zijn kamer een
beetje saai, dus mochten
creatievelingen zich
geroepen voelen, dan
houdt hij zich aanbevolen.

Tekst: Anniek den Hamer
en Berdien Zwarthoed
Foto’s: Bart van Overbeeke

Aan de seksueel getinte
poster leidt Simone af dat dit
de kamer is van een jongen.
De bierflesjes op de tafel en
de kleuren in de kamer geven
ook aan dat dit een echte
mannelijke studentenkamer
is. Hij heeft in ieder geval net
een gezellig avondje met
vrienden achter de rug of hij
drinkt zelf heel veel.
Waarschijnlijk is hij eersteof tweedejaars student, want
er staan weinig spullen in de
kamer. Deze persoon heeft
kaarsen in huis dus het kan
geen student Technische
Informatica zijn, computers
en kaarsen zijn geen gebrui kelijke combinatie. Het moet
eigenlijk wel een Werktuig bouwer zijn, aan al die auto afbeeldingen en onderdelen

te zien. Hij is vast lid van
URE, University Racing
Eindhoven. Simone denkt dat
hij een echte vrouwen versierder is, wat te zien is
aan de ruige poster. Zijn
hobby zal dan ook vrouwen
zoenen zijn, het liefst
meerdere tegelijk. Hij heeft
een tweepersoonsbed staan,
misschien heeft hij af en toe
een vriendin. Er staat ener giedrank op het bureaublad,
wat erop wijst dat hij een
fanatieke sporter is. Voetbal
zal zijn favoriete sport zijn,
hij spaart immers voetbal poppetjes.
Het dartbord valt Roeland en
Mike direct op. Het is duide lijk, het is een mannelijke
student. De kamer is over het

algemeen netjes, het bed is
echter niet opgemaakt. Het
kan geen student Elektro techniek zijn, concludeert
Mike. Roeland geeft echter
aan dat zijn eigen kamer veel
netter is en hij studeert toch
echt Elektrotechniek. Ze
kijken naar de laptop om te
bepalen in welk jaar de
student zit. Ze concluderen
dat het een derdejaars
student is of een zevende jaars met een nieuwe laptop.
Op de detailfoto valt de pro peller direct op. Mike weet te
vertellen dat dit een project
is bij Werktuigbouwkunde,
dus dat zal waarschijnlijk de
studie van deze student zijn.
Op de foto is ook duidelijk te
zien dat hij een voetbalfan is.
Of hij heeft gewoon te veel

boodschappen bij de super markt gedaan, volgens Mike.
Volgens hem zal zijn hobby
bier drinken zijn. Roeland
voegt hier aan toe dat dit
goed te combineren is met
voetbal. Hij is in ieder geval
niet actief bij een vereniging,
want niets in de kamer wijst
hierop. Zijn must-have-item
zal drank zijn. Drank en
darten is wel een gevaarlijke
combinatie voor zijn bank en
de muur. Mike voegt als
laatste nog toe dat een echte
Werktuigbouwer ook altijd
een bandenplaksetje in huis
moet hebben.

De koffie was weer eens op
in Den Haag, tijd om de
uitkomsten van een onder zoek te evalueren. En wat
blijkt: maar liefst táchtig
procent van de studenten
stroomt door naar een
master die naadloos
aansluit bij de bachelor opleiding die ze hebben
gevolgd. Dat was niet de
bedoeling! Tijd om een
nieuw trucje te verzinnen.
Toelating tot de master
moet niet meer mogelijk
zijn zonder bachelor diploma. Dat zal ze leren.
Nu moeten ze wel bewust
nadenken over de keuze
voor een master. Nu zit ik
in het BaMa-systeem en
minister Plasterk niet, dus
is het voor mij wel erg
makkelijk om deze rede nering onderuit te halen.
Makkelijk, maar ook leuk,
dus ik doe het gewoon.
Ten eerste vind ik het niet
raar dat een student die
drie jaar geleden een
bewuste keuze heeft
gemaakt voor een bepaal de bacheloropleiding,
geïnteresseerd is in een
aansluitende masteroplei ding. Ten tweede verwacht
ik niet dat studenten die
een achterstand oplopen
en om die reden voor een
aansluitende masteroplei ding kiezen, wellicht een
andere master zouden
overwegen. Met het
gevolg dat ze deficiencycourses moeten halen,
moeten verhuizen of
verder reizen en een hoop
papierwerk moeten af handelen - wanneer ze
verplicht worden om eerst
de bachelor af te ronden.
Ten derde -ik weet dat het
niet strookt met de
normen en waarden van
onze individualistische
maatschappij- kan ik mij
erg goed voorstellen dat je
na een intensieve
studententijd tijdens de
bachelor graag dichtbij je
vrienden wil blijven, trouw
wilt blijven aan je vereni ging, of je gewoon lekker
thuis bent gaan voelen in
je studentenstad. Ten
vierde ging het toch om
een mogelijkheid waar je
gebruik van kán maken?
Zolang er overal nog
genoeg voedsel is voor de
geest, zie ik de noodzaak
niet van een grote volks verhuizing onder studen ten. Zo kan ik nog een
tijdje doorgaan, maar dat
kan ik misschien beter
bewaren voor het volgende
bezoek aan mijn stamkroeg.
Monique Hendriks
is 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 (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Mark Raijmakers / 23 / eerstejaars
master Chemische Technologie
Wanneer:
sinds een jaar of zo
Wat:
zelfgemaakte foto
Waarom:
“Gewoon een mooie foto, vind ik. Het
is mijn vriendin op het strand in India in de provincie Goa. We hebben zeven weken door Zuid-India
getrokken van Bombay naar Chanai. Het mooie aan
deze foto is dat ie tegen de zon in is genomen en
daardoor krijg je een gaaf effect. India is een supermooi land, maar wel soms vervelend met de mensen
daar. Als je ergens op een stationnetje staat met een
reisboek in je hand komen ze met z’n twintigen heel
dicht tegen je aan staan en bemoeien ze er zich mee.
Ze kennen geen eigen ruimte of privacy. Natuurlijk
heeft dat ook wel ergens zijn charme en is het
grappig. Mijn vriendin zit nu voor 3,5 maand in
Ghana waar ze vrijwilligerswerk doet en ik heb
nu ff geen geld om haar
op te zoeken, maar na
mijn afstuderen ben ik
wel van plan om naar
Zambia te gaan, weer een
hele andere cultuur
proeven.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
‘In de Winkel van Sinkel
is alles te koop:
Hoeden en petten
En dameskorsetten …’
Met het TU-terrein is het net zo, met dit
verschil dat niet alles te koop is, maar te
geef, voor het oprapen. Je kunt het haast
zo raar niet verzinnen of je vindt het op
onze campus. Een lijstje van de dingen
die ik op mijn dagelijkse wandelingen
tegenkom.
Natuur: bramen, hazelnoten, eikels,
kastanjes, bladeren - afhankelijk van het
seizoen.
Wild en gevogelte: een dooie muis, een
dooie mus, een dooie merel, een afgekloven duif, een overreden konijn, een

gevangen mol, een vis, drijvend op het
water of achtergelaten op de kant. Soms
ook levende beesten.
Voedsel en drank: versmade boterhammen, hele en halve appels, hele sinaasappels, bananenschillen; halfvolle colablikjes, bekertjes koffie, halve pakken
yoghurt, halfvolle bierflessen, kots.
Kleding: handschoenen, dassen,
mutsen, ondergoed, T-shirts, panty’s,
een paar wollen sokken.
Vervoermiddelen: hele fietsen, halve
fietsen, fietsen in de struiken, fietsen in
het water, spatborden, fietswielen,
bellen, voor- en achterlichten, wieldoppen, autosleutels.
Sportartikelen: tennisballen, pingpongballen, golfballen, kindervoetballen, ballonnetjes, een boemerang, gebruikte
condooms, gebroken hockeysticks en

halve tennisrackets.
Tafelgerei: borden, dienbladen, vorken,
messen, bierglazen (echte van glas
-steeds minder- en waardeloze van
plastic).
Kampeerartikelen: tentstokken, houten
en metalen tentharingen, stukken
scheerlijn, grote stukken karton, samen
met vellen plastic en oude lappen.
Verpakkingsmateriaal: (lege) zakken
chips, frietdoosjes, melkpakken, flessen
van wijn, bier, whisky, partydrinks en
Pisang Ambon.
Criminaliteit: (lege) tassen, portemonnees en portefeuilles.
Bij de meeste gevonden voorwerpen kun
je wel een verhaal verzinnen. Wild: ter
plekke gestorven of vermoord. Voedsel:
de boterhammen waren te gewoon, de
appel was te hard en de sinaasappel te

zuur; voor de halflege pakken en flessen
geldt: geen trek meer, in de haast laten
liggen, gewoon vergeten of verloren, te
lamlendig om op te ruimen. Kleding: bij
de meeste zoekgeraakte kledingstukken
kan ik me wel iets voorstellen: in de
strijd gebleven, eruit gegroeid, uit de
mode geraakt, maar wie laat er nou zijn
lekkere warme wollen sokken achter?
Sport: tennisballen vind je in de buurt
van de tennisbanen, de golfballen op het
gras langs de Dommel. De boemerang
geeft te denken, want die wordt toch
geacht terug te keren naar de werper.
Kamperen: plastic vellen, stukken
karton en lappen vormen het nest van
een dakloze. Fietsen: ‘geleend’ en niet
terug gebracht. Lege portefeuilles en zo:
duidelijk.
De lijst is niet volledig.

