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Vernieuwde W-hal
eind 2011 gereed
De nieuwe W-hal moet eind
2011 worden opgeleverd. Het
College van Bestuur vertrouwt
erop dat architectenbureau
Ector Hoogstad een definitief
ontwerp kan maken voor de
verbouw en nieuwbouw van de
W-hal dat budgettair acceptabel is. Begin februari moet
het breeduit gepresenteerd
worden. De startdatum voor de
bouwwerkzaamheden is nog
niet bekend.
Architect ir. Joost Ector presenteerde donderdag 4 december
een aangepast plan voor de
verbouw en nieuwbouw van de
W-hal aan het College van
Bestuur. Een eerder voorstel was
verworpen, omdat het CvB niet
akkoord ging met een substantiële overschrijding van het
budget. Nog steeds willen de
betrokken partijen niet zeggen
om welke bedragen het precies
gaat, maar eerdere uitspraken en
berekeningen wijzen erop dat het
totale budget ongeveer vijftig
miljoen euro bedraagt. Ector
Hoogstad Architecten zat daar in
eerste instantie ongeveer tien
miljoen euro boven.
Volgens Piet van Happen, hoofd
Dienst Huisvesting, is de afgelopen twee maanden intensief
onderzoek verricht naar optimalisaties van het eerdere voorontwerp en is het afwerkingsniveau daarvan versoberd. Dat
proces heeft geleid tot de
gevraagde kostenreductie. Maar
Van Happen benadrukt dat het
ambitieniveau en het program-

ma van eisen overeind is gebleven. “Alle eerder gedefinieerde
randvoorwaarden zijn in het
nieuwe plan meegenomen”,
aldus van Happen. In het nieuwe
voorontwerp komt de kelder,
waar de centrale bibliotheek
deels in wordt gehuisvest, nog
steeds voor. Ook blijft de
nieuwbouw voor de faculteit
Wiskunde & Informatica, die
bovenop de W-hal wordt
geplaatst, behouden. Deze twee
zaken stonden even ter discussie
om met het schrappen ervan tot
kostenbesparingen te komen.
Ook gezond en duurzaam
bouwen maken nog altijd onderdeel uit van de planvorming,
aldus Van Happen. “Een gebouw
als dit zetten we neer met een langetermijnvisie, waarbij we investeringen willen doen in duurzame technologieën die zichzelf
terugverdienen. We zullen het
gebouw ook aansluiten op ons
systeem voor warmte-koudeopslag.”
Inmiddels
is
de
opleveringsdatum, die een half jaar
geleden nog was vastgesteld op
begin 2011, al met een jaar vertraagd. Maar volgens Van
Happen kan dat, gezien de
economische situatie, zelfs
voordelig uitpakken. “Vorig jaar
zaten we nog erg tegen de aanbestedingen aan te hikken, nu
zouden de offertes zomaar tien à
twintig procent goedkoper kunnen uitvallen. Maar ik reken me
niet rijk voordat ze op mijn
bureau liggen.”/

.

Nieuwe Keuzegids Hoger Onderwijs

TU/e voor vijfde jaar
boven Twente en Delft
In de Keuzegids Hoger
Onderwijs 2009 is de TU/e in
de algemene rangschikking
blijven staan op plaats vier.
Voor het vijfde jaar op rij scoort
de TU/e beter dan Twente en
Delft.
Wageningen Universiteit is de
overall nummer 1 met een totaalscore van 72,3 op een schaal van
100. De Open Universiteit en
Maastricht volgen. De ranking
van instellingen is dit jaar
herzien. Tot nu toe was die uitsluitend gebaseerd op studentenoordelen over onder meer het
studieprogramma, de docenten
en de faciliteiten. Ditmaal is de
studenttevredenheid nog maar
voor de helft bepalend. Nu wegen

ook de hoeveelheid contacturen
per opleiding mee, de slagingspercentages, gegevens over de
grootte van werkgroepen en de
oordelen van deskundigen in de
accreditatieprocedure.
Van de drie technische universiteiten staat de TU/e op nummer 1
met een totaalscore van 63,5.
Vooral de oordelen van deskundigen en de faciliteiten
scoren hoog. De Universiteit
Twente komt uit op 62,6,
nummer 6 in de totaallijst.
Helemaal onderaan in die lijst
staat de TU Delft (56,3). Delft
scoort vooral slecht qua organisatie en faciliteiten.
Lees verder op pagina 3

Stempel op het stemgedrag
De één ‘praktisch en doelgericht’, de ander ‘actief
aanwezig op de TU/e’, maar uiteindelijk met het zelfde doel: iets betekenen voor studenten aan de
TU/e. En deze week hadden Groep-één en PF een nog
iets gerichter doel gemeen: stemmen vergaren. Want
precies achtenveertig uur kon er dinsdag 9 en
woensdag 10 december worden gestemd voor de
studentenzetels in de universiteitsraad en de
faculteitsraden.
Studentenfracties Groep-één en PF probeerden op en
voorafgaand aan de verkiezingsdagen nog even

nadrukkelijk hun stempel op het stemgedrag te
drukken. Op de foto wachten vertegenwoordigers
van beide U-raadsfracties, gewapend met flyers en
een vlotte babbel, bezoekers van W-hoog op bij de
entree.
Bij het verschijnen van deze Cursor zijn de stemmen
geteld. De uitslag van de verkiezingen wordt van middag, donderdag 11 december, om 16.00 uur
bekendgemaakt in de Dorgelozaal in Traverse.
Foto: Peter Spijker

Brede steun voor harde knip
Op de SP na staat de hele
Tweede Kamer achter de
landelijke invoering van een
‘harde knip’ tussen bacheloren masteropleiding. De harde
knip is wat minister Plasterk
betreft niet absoluut en er zijn
uitzonderingen denkbaar.
De details worden komend
voorjaar vastgesteld, na
overleg tussen minister,
instellingen en studenten.
Minister Ronald Plasterk probeerde actievoerende studenten
maandag 8 december tevergeefs
uit te leggen waarom hij de harde
knip belangrijk vindt. Bij de
onderwijscommissie van de
Tweede Kamer kostte hem dat
weinig moeite. Zelfs GroenLinks
erkende geen principieel tegenstander van de landelijke harde
knip te zijn. De SP blijft als enige
mordicus tegen.
De Kamer stelt wel voorwaarden:
grote masteropleidingen moeten
een extra instroommoment
krijgen en de herkansingsmogelijkheden in de bachelorfase
moeten worden verruimd. Net
als de minister wil ook de Kamer
clementie voor vertraagde bachelorstudenten die ziek, gehan-

dicapt of zwanger zijn en valt
wellicht ook bestuurswerk onder
de ‘hardheidsclausule’. GroenLinks wil dit bovendien voor
studenten die in het buitenland
hebben gestudeerd.
Minister Plasterk had vorige
week al laten weten dat de harde
knip ook wat hem betreft niet
absoluut is en dat er uitzonderingen denkbaar zijn. Samen
met de universiteiten en studentenorganisaties gaat hij bepalen
welke. Daar is tijd voor, omdat de
knip pas in 2011 wordt ingevoerd.
In het voorjaar kan de Kamer een
gedetailleerd voorstel tegemoet
zien.
Universiteiten die tegen de harde
knip zijn, zouden volgens de
minister wat zelfverzekerder
moeten zijn. Het binden van
studenten door hen alvast aan de
doorstroommaster
te
laten
beginnen, druist naar zijn
mening in tegen het bachelormastersysteem. Wie bang is dat
zijn studenten door de harde
knip eerder voor een masteropleiding elders zullen kiezen,
moet er voor zorgen dat zijn
onderwijs verbetert.(HOP)/
Lees meer over de harde knip
op de pagina’s 8 en 9
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In ‘t kort
Van Duijn
herbenoemd tot
rector TU/e
De Raad van Toezicht van de
TU/e heeft rector magnificus
prof.dr.ir. Hans van Duijn herbenoemd voor een periode van
vier jaren tot 1 april 2013. Van
Duijn is rector magnificus
sinds 1 april 2005. Hij is sinds
2000 als hoogleraar toegepaste
analyse verbonden aan de TU/efaculteit Wiskunde &
Informatica.

Auto-inbraak
Een iPod, een zonnebril en een
TU/e-parkeerpas zijn dinsdag 9
december uit een auto ontvreemd. De groene Volvo 440
stond geparkeerd bij het
Twinning Centre. De autoinbraak heeft tussen 09.00 en
18.30 uur plaatsgevonden. Er
zijn geen verdachten aangehouden. De eigenaar heeft
aangifte gedaan bij de politie en
krijgt een nieuwe parkeerpas.
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Chris Huyskens
‘Geïnfecteerd’ door radioactiviteit
Tekst: Frits van Otterdijk
Foto: Rien Meulman
Chris Huyskens vertrekt na 33
jaar van de TU/e. Het hoofd van
de stralingsbeschermingsdienst (SBD) kijkt tevreden
terug op een periode waarin
zijn interesse voor technologie
geleidelijk plaats maakte voor
het maatschappelijke belang
van radiologie, nucleaire veiligheid en andere kernzaken.
Het valt direct op bij de kennismaking. Die handdruk, stevige
vingers, die je eerder verwacht
bij een dokwerker in Rotterdam.
Toch behoren ze toe aan Chris
Huyskens (63). Gelauwerde
wetenschapper, rijzig en keurig
in het pak, met een lange staat
van dienst en een cv dat uitpuilt
van (inter)nationale adviesraden
en commissies. De stralingsfysicus werd als middelbare
scholier door zijn wiskundeleraar meegesleept naar het
radiotherapeutische centrum in
Rotterdam om berekeningen te

maken. En in zijn jeugd werd hij
zelf eens gediagnosticeerd met
radioactieve stoffen. “Mijn
interesse was gewekt voor een
studie kernfysica in Delft.” Na
zijn opleiding kwam hij terecht
aan de TU/e. Om er de rest van
zijn carrière te blijven.
Voortdurend meerdere ballen
in de luchten houden. Zo omschrijft Huyskens zijn tijd aan
de TU/e. Natuurlijk draait het
voor hem grotendeels om zijn
vakgebied; bescherming tegen
onnodige nadelen van straling.
Maar gaandeweg zijn voor hem
de maatschappelijke aspecten
van nucleair onderzoek en
onderwijs minstens zo belangrijk geworden. De veiligheid van
patiënten en radiologen, het
milieu, vrede en veiligheid.
“Ach, het klinkt misschien wat
bombastisch, maar je komt erachter dat je met een bepaalde
missie bezig bent. Het is waarschijnlijk de reden waarom ik
telkens voor de TU/e kies en die
grote Mercedes van het bedrijfsleven laat staan.”

Zijn sociale bevlogenheid heeft
hij tientallen jaren kunnen
uitleven in de Gezondheidsraad.
Soms met de vuist op tafel.
Gespeelde woede, zegt hij nu.
Maar noodzakelijk om de politiek te overtuigen. “Straling is
een raar woord. Het wordt vaak
negatief geïdentificeerd met
kanker en Tsjernobyl. Daarom
zijn onze wetten zo restrictief
van aard. Het gaat niet langs de
lijn wat verstandig is, maar
wat politiek en bureaucratisch
verantwoord is.”
Het is een van Huyskens’ stokpaardjes; de starheid van wetgeving. Ook als hoofd van de
SBD heeft hij veelvuldig te
maken gehad met regels, richtlijnen en vergunningen. Al
sinds zijn aantreden in 1975 is
het nucleaire onderzoek en
onderwijs gebonden aan strenge
voorschriften. Het risicobeleid
van de overheid vindt Huyskens
vaak eendimensionaal. “Als
wetenschapper is het mijn rol in
adviescommissies om kennis af
te dragen. Met tact, prikkelende
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opmerkingen, eigenwijsheid en
soms door iemand uit te schelden
voor onbenul. Het zij zo. Maar
niet om te vertellen wat in de wet
moet komen te staan. Dan ga ik
op de stoel van de politicus zitten.”
In drie decennia is het accent bij
de SBD verschoven. Aanvankelijk ging de aandacht vooral uit
naar onderzoek en het ontwikkelen van componenten voor
nucleaire geneeskunde. Op de
TU/e-campus werd een ‘prachtig’
cyclotron neergezet. Tot op de
dag van vandaag worden
daarmee radioactieve stoffen
gemaakt voor medische diagnostiek. Het is uitgegroeid tot
een geroutineerde bedrijfstak
met afnemers in heel Europa.
De laatste tien jaar speelt onderwijs de eerste viool. Huyskens
zag haarfijn de nieuwe kansen
voor een opleiding klinische
fysica. “De overheid stelt steeds
hogere eisen aan radiotherapie
en nucleaire geneeskunde.
Therapeuten, medici en fysici
moeten bevoegd en bekwaam
worden opgeleid. Vroeger was er

een heel sektarisch verschil
tussen medische en klinische
fysica. Nu hebben ze elkaar
nodig. Om een brug tussen
beide groepen te bouwen, zijn
we een opleiding klinische
fysica begonnen.”
Huyskens’ geestdrift en maatschappelijk engagement voor
wetenschap, politiek en onderwijs is nauwelijks in kaders te
vangen. Laat staan in 38 arbeidsuren per week. Niet verwonderlijk dat hij na zijn afscheid de
leergang Stralingbescherming
nog een jaar blijft begeleiden.
“Ik zie mijn vertrek niet als een
breekpunt of een zwart gat. Ik ga
mijn leven echt niet anders inrichten. Ik zal hooguit vaker
‘nee’ zeggen en mijn gezondheid meer in acht nemen.”
Begin 2009 komt er meer tijd
voor zijn vrouw en hoogbejaarde
moeder. En golfen met zijn
vrienden. Lachend: “De balletjes
die ik straks in de lucht houd,
zijn kleiner en kan ik tussendoor
even neerleggen.”/

.

De week van/Han
Han Konings is hoofdredacteur
van Cursor en Matrix.
Maandag: Deze week vertrekt de redactie
van Cursor na tien jaar uit de W-hal. De
kantoren zijn niet meer aangenaam warm
te krijgen, omdat de rest van de hal nu
onverwarmd is. Een toiletbezoek is afzien.
Wel jammer, want we zaten hier perfect in
het hart van de campus. In de redactievergadering wordt nog eens gecheckt of alles
goed geregeld is voor de overgang naar
Traverse. Om drie uur naar de universiteitsraadvergadering. ’s Avonds de allerlaatste aflevering gezien van ‘Six Feet
Under’.
Dinsdag: Dagelijkse werkzaamheden
trachten te combineren met het inpakken
van spullen in grote blauwe kratten. De
hele redactie vult aan de lopende band
onze twee papiercontainers, die dan ook
enkele malen tussentijds door ISS-mede-

werkers moeten worden geleegd. Waarvoor nog onze dank.
Woensdag: Openingsartikel over de begroting afgemaakt en weer door met inpakken. Nog wat laatste mailtjes beantwoorden en dan om half zes alles ontkoppelen
en klaarzetten voor de verhuizers.
Donderdag: De redactieruimte maakte een
barre, ontredderde indruk nu alles ontmanteld is. We maken in de ochtend nog
een filmpje over de verhuizing dat op onze
website komt (zie www.tue.nl/cursor). De
migratie naar de eerste verdieping in
Traverse verloopt soepel. Peter en Peter
laten zien dat ze dit soort operaties al jaren
uitvoeren. Rond twee uur plug ik mijn
telefoon- en computeraansluiting er weer
in en om vijf uur sluit ik de deur van mijn
nieuwe kantoor.
Vrijdag: Mijn vrije dag, die ditmaal opgaat

aan het nog snel
inslaan van sinterklaascadeaus
en ’s middags
ram ik er
nog zeven
gedichten uit.
Mijn broer en
zijn gezin
komen eten en
met z’n allen vieren
we aansluitend de verjaardag van de goedheiligman. Mijn zoontje van vier is helemaal hyper en na enkele uren uitpakken
en gedichten lezen kijken we nog tot diep
in nacht naar de dvd ‘Mamma Mia’. Mijn
hemel, wat zingt Pierce Brosman (vorige
James Bond) vals.
Weekeinde: Bijkomen van Sinterklaas en
afsluitend een gigantische berg wasgoed,
die was blijven liggen, wegvouwen en
-strijken.
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TU/e ontbreekt in top-20 Hoogenergetische deeltjes meten
topopleidingen Keuzegids
Vervolg van voorpagina

De redactie van de Keuzegids
Hoger Onderwijs vergeleek dit
jaar ruim vierhonderd universitaire studies. Twintig
kwamen als allerbeste uit de
bus. De Wageningse opleiding
Agrotechnologie, met slechts
een instroom van 22 studenten, staat bovenaan met een
totaalscore van 92 op een
schaal van 100. TU/e-opleidingen ontbreken in deze top-20.
De TU/e-opleidingen Technische
Wiskunde en Scheikundige
Technologie halen in de Keuzegids van dit jaar de hoogste totaalscores: beide komen uit op 72.
Studenten klagen bij Wiskunde
wel over de propedeuse, die men
aan de zware kant vindt. Over de
samenhang tussen theorie en
praktijk is men juist zeer tevreden. Scheikunde scoort uitstekend voor wat betreft de faciliteiten en ook vinden de

studenten dat ze goed worden
voorbereid op de arbeidsmarkt.
Aan de ene kant gebeurt dit door
stages en anderzijds door veel
aandacht voor wetenschappelijk
onderzoek.
Biomedische Technologie aan de
TU/e zit met een score van 70 net
iets onder de score van de
Twentse opleiding (72). Volgens
de Keuzegids zitten er voornamelijk tevreden studenten, die
echter niet heel vlot afstuderen
en in Eindhoven haken ook relatief veel eerstejaars af.
Bouwkunde behaalt een totaalscore van slechts 50. Maar dat is
nog altijd een stuk hoger dan de
gelijknamige opleiding in Delft,
die een bedroevende score van 34
haalt. Vooral het onderdeel organisatie wordt daar vernietigend
beoordeeld. Dat onderdeel wordt
ook in Eindhoven maar als matig
beoordeeld, evenals het onderdeel loopbaanvoorbereiding./

.

Wageningse hoogleraar
wetenschappelijk directeur DPI
Prof.dr. Martien
Cohen Stuart is
met ingang van
1 januari 2009 de
nieuwe wetenschappelijk
directeur van het
Dutch Polymer
Institute (DPI).
Hij vult daarmee
het gat dat TU/ehoogleraar
prof.dr. Thijs
Michels bij zijn
vertrek in 2006
achterliet.
Cohen Stuart is hoogleraar fysische chemie en colloïdkunde aan
de Wageningen Universiteit en
Researchcentrum. Volgens dr.ir.
Jacques Joosten, algemeen directeur van DPI, is Cohen Stuart
een expert op het gebied van biopolymeren en is hij daarmee van
toegevoegde waarde voor DPI,
dat zich meer in die richting zal
bewegen. “Hij heeft de goede
achtergrond voor een belangrijk
deel van het nieuwe programma.
Wat dat betreft is hij de perfecte
fit.”
DPI heeft het ruim twee jaar
zonder wetenschappelijk directeur moeten stellen, voornamelijk doordat lang onzeker was
of het instituut voortgezet zou
worden. Toen het Polymeren
Innovatie Programma -dat loopt
tot 2015- eind vorig jaar door het

ministerie
van
Economische
Zaken werd goedgekeurd, kon DPI
op zoek naar een
nieuwe
wetenschappelijk directeur.
De belangrijkste
taak van Cohen
Stuart wordt het
sturen van het
langetermijnonderzoek van het
Polymeren Innovatie Programma.
Verder moet hij de
wetenschappelijke kwaliteit van
het polymeeronderzoek binnen
DPI bewaken. Hij zal daarin het
eerste aanspreekpunt zijn voor
de
Scientific
Reference
Committee, een commissie van
internationaal vooraanstaande
wetenschappers die de kwaliteit
van de DPI-activiteiten in de
gaten houdt.
DPI is een publiek-private
samenwerking voor onderzoek
naar polymeren. Bij de onderzoeksprojecten van DPI zijn
ongeveer tweehonderd onderzoekers betrokken, verspreid
over diverse kennisinstellingen
in de hele wereld. Het hoofdkwartier
is
gevestigd
in
Kennispoort op de TU/ecampus./

(Ingezonden mededeling)

.

Scholieren van het Bladelse
Pius X College gingen vrijdag 5
december bij de faculteit
Elektrotechniek op jacht naar
de oorsprong van kosmische
straling. De vwo’ers bouwden
zelf een deeltjesdetector om
straling met extreem hoge
energie te meten.

Het bezoek maakt deel uit van het
project
HiSPARC,
waarin
middelbare scholen en wetenschappelijke instellingen, waaronder de TU/e, samenwerken om
data te verzamelen over het
continue deeltjesbombardement
vanuit het heelal.
De TU/e kreeg sinds juni van dit
jaar leerlingen van negen
Brabantse scholen op bezoek, die
onder begeleiding van onderwijsmedewerker ing. Otto Stoelinga
van de faculteit Elektrotechniek
aan het werk gingen. Over kosmische straling is nog maar
weinig bekend, vertelt hij. “Deze
straling is van zó’n enorme
energie; veel groter dan we op
aarde ooit zullen kunnen maken.
Niemand weet waar ze vandaan
komt en waardoor ze veroorzaakt
wordt. Hoe meer metingen we

Foto: Rien Meulman

doen, hoe groter ons inzicht
hopelijk wordt.” En dat is enorm
spannend, vindt Stoelinga: “Als
die hoogenergetische deeltjes op
onze aarde terechtkomen, raken
ze ook ons DNA, om maar iets te
noemen. Heeft die straling misschien te maken met bijvoorbeeld mutaties in ons DNA en
daarmee met de evolutie van het
leven?”
Behalve dat scholieren binnen
HiSPARC kunnen deelnemen

aan wetenschappelijk onderzoek, hopen de deelnemende
universiteiten ze en passant
natuurlijk óók warm te krijgen
voor een natuurwetenschappelijke studie. Stoelinga zet de
deuren in Eindhoven in elk geval
wagenwijd open voor de scholieren waarmee hij heeft samengewerkt: “Als ze hier eerstejaars
zouden worden, hoorden ze
meteen tot de besten van de faculteit.”/

.

De Hal dicht voor verwijdering schimmels
Het gebouw De Hal gaat vanaf
zaterdag 20 december een
kleine twee weken dicht voor
een grondige reinigingsbeurt.
Het gebouw kampt met een te
hoge concentratie aan
schimmels. Om studenten de
kans te geven om te studeren
voor de tentamens van januari,
is De Hal in het weekend van
3 en 4 januari weer open voor
studie.
De reinigingsbeurt is stap twee in
de aanpak van de problemen. De
afgelopen maanden werden de
lekkages van het gebouw al
verholpen. De vochtproblemen
zijn voor een groot deel de
oorzaak voor de schimmelgroei.
De schimmels zijn overigens
geen direct gevaar voor de
gezondheid, benadrukt hoofd
Publieksdiensten Leo Delescen.
Alleen bij langdurige bloot-

stelling zou het kunnen leiden tot
allergie.
Om elk risico te vermijden, staat
nu een grondige reinigingsbeurt
voor de deur. Alle wanden,
vloeren en muren worden vanaf
20 december gereinigd, evenals
het
luchtverversingssysteem.
Boven de verlaagde plafonds
wordt een reinigingsmiddel
verneveld. ‘Om gezondheidsredenen’ mogen hierbij geen studenten, personeel of bezoekers
aanwezig zijn.
Het schimmelprobleem werd
medio dit jaar ontdekt. Het was al
tijden duidelijk zichtbaar dat De
Hal vooral op de bovenverdieping
vochtproblemen heeft, maar toen
een medewerker problemen
kreeg met de luchtwegen, werd
een bureau ingeschakeld om te
kijken naar de schimmelconcentraties, vertelt Delescen. Dat
bureau constateerde inderdaad

dat er te hoge concentraties zijn
van een bepaalde schimmel, alhoewel dit waarschijnlijk niet de
bron is van de ziekte van de
medewerker.
Door de sluiting is De Hal vijf
dagen korter open dan gepland.
Normaal zou De Hal tot en met
24 december open zijn. Vanaf 5
januari is de bieb in De Hal weer
geheel operationeel. De faculteitsbibliotheken blijven wel
normaal geopend, tot woensdag
24 december 16.00 uur. Boeken
uit de collectie van de centrale
bibliotheek kunnen desgewenst
op andere bibliotheeklocaties ingeleverd worden.
In januari wordt opnieuw
gemeten in De Hal. Mocht het
probleem niet verholpen zijn,
dan volgt een nog grondigere
reiniging, aldus Delescen./

.

Wetenschapsjournalist Van Maanen
ontmaskert wetenschappelijke onzin
“Wanneer een vondst té
welkom is, kun je beter op je
hoede zijn.” Die waarschuwing
gaf wetenschapsjournalist
Hans van Maanen woensdag 10
december mee tijdens zijn
lezing aan de TU/e. Middels
een bloemlezing aan blunders
maakte Van Maanen duidelijk
dat een kritische blik op statistieken onontbeerlijk is voor
iedere wetenschapper.
Toen in 1990 een medicijn tegen
aids ontdekt zou zijn aan de
TU/e, werkte Van Maanen bij het
Parool. Die krant had nog voor de
journaaluitzending het artikel
‘AMC meldt doorbraak in aanpak
aids’. Hoogleraar Henk Buck had
ontdekt dat het aidsvirus af te
plakken zou zijn met fosfaat,
waardoor het zich niet meer zou
kunnen reproduceren en uiteindelijk zou uitsterven. Achteraf

bleek het optimisme van Buck
veel te voorbarig. Van Maanen:
“De resultaten waren veel te
welkom. Er was dringend behoefte aan de genezing van aids. Buck
werd in een rol geduwd en liet
zich, ambitieus als hij was, niet
afremmen door medewerkers en
promovendi. Mag een dorpsuniversiteit ook eens een kans op een
Nobelprijs hebben, is er misschien gedacht. Het grenzeloze
optimisme van Buck deed hem
de das om.”
De goede reputatie van wetenschappers is vaak een valkuil, valt
Van Maanen op. Wanneer een
gerenommeerde onderzoeker in
een ander vakgebied dan het
zijne een ontdekking doet, is er
reden tot argwaan, volgens Van
Maanen.
Het lijkt of er geleerd is van de
grote blunders in de jaren
tachtig. Tegenwoordig zijn er

kleinere ‘ongevallen’. Die zijn
stom,
maar
niet
wereldschokkend. Eerder amusant.
Zoals dat onderzoek waarin
geconcludeerd werd dat na
spannende voetbalwedstrijden
meer hartaanvallen voorkomen.
Na de wedstrijd van het
Nederlands elftal tegen Frankrijk
tijdens het EK in 1996, waarbij
Seedorf zijn penalty miste, waren
veertien extra doden door hartaanvallen geteld. Van Maanen
stelt dat hier de vondst té welkom
was. “De onderzoekers hadden
een te klein venster op de werkelijkheid. Wanneer zij de gegevens
over heel juni bekeken hadden,
hadden ze niet veel bijzonders
opgemerkt, maar een onopvallende schommeling in hartaanvallen zoals dat wel meer
voorkomt.”/

.
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In memoriam:
Eep van Voorthuisen

Prof.dr. Ruth Oldenziel, hoogleraar Amerikaans-Europese Techniekgeschiedenis

“New Deal stopte een aderlating”
De Amerikaanse president wil de economie stimuleren
door onder andere fors te investeren in infrastructuur
en internet. Velen zien hierin een parallel met de New
Deal: een stimuleringspakket waarmee president
Franklin Roosevelt de economische depressie
bestreed in de jaren dertig van de vorige eeuw. Is de
huidige situatie te vergelijken met toen en welke
gevolgen zijn te verwachten van dergelijke maatregelen?
“Niemand weet of de maatregelen zullen werken, dus
het is onzinnig om hierover een voorspelling te doen”,
zegt prof.dr. Ruth Oldenziel over de maatregelen die
Barack Obama recentelijk aankondigde om de
Amerikaanse economie een impuls te geven. Oldenziel
is hoogleraar Amerikaans-Europese Techniekgeschiedenis aan de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences en treedt regelmatig in de publiciteit als Amerika-specialist.
“Met zijn verwachting dat de economie verbetert door
investeringen in openbare werken, grijpt Obama terug
op het voorbeeld van Roosevelt. Enerzijds is er veel
onderhoud aan wegen, tunnels en bruggen nodig. In
Amerika zijn heel veel bruggen aangelegd in de jaren
twintig en dertig uit de vorige eeuw. De wegen stammen
veelal uit de jaren vijftig en zestig. Er is dus sprake van
achterstallig onderhoud. Anderzijds wil Obama nieuwe
investeringen doen in de aanleg van het internet.”
“Obama richt zich niet alleen op de markt door geldinjecties te geven aan de banken, maar ook op de werkgelegenheid. De regering-Bush heeft dit voortdurend
geweigerd. Als de markt werkt, was het idee, dan komt
de rest ook wel. Deze zogenaamde trickle-down-theorie
blijkt echter niet te werken. Ook de voorganger van
Franklin Roosevelt, Herbert Hoover, geloofde in de zelfregulerende werking van de markt. In beide gevallen
komen de overheidsmaatregelen dus voort uit een
kritiek op het neo-liberalisme.”
“De New Deal investeerde in de traditionele infrastructuur: wegen, bruggen, tunnels en scholen om zo
de werkloosheid aan te pakken. De werkloosheid in de
Verenigde Staten was in die tijd veel hoger dan nu.
De maatregelen hielpen veel mensen aan het werk.

Waarschijnlijk zijn heel veel Amerikanen door de New
Deal niet van de honger omgekomen, dus op microeconomisch niveau werkten de maatregelen. Als je kijkt
op macro-economisch niveau, dan moet je echter vaststellen dat de naoorlogse rijkdom van de Verenigde
Staten te danken is geweest aan de Tweede Wereldoorlog. De Amerikanen hebben veel verdiend aan de
oorlogsindustrie en leden bovendien geen schade op
eigen grond.
“Het is heel moeilijk om vast te stellen wat het precieze
effect is geweest van Roosevelts stimuleringspakket. Wat
zou er zijn gebeurd zonder die maatregelen? Ik denk dat
de New Deal in elk geval wel een aderlating heeft
gestopt.”
“De New Deal was geen doortimmerd economisch
pakket. Er werd een heleboel uitgeprobeerd en als een
maatregel niet werkte, dan lieten ze deze weer vallen. De
overheid werd werkgever. Schrijvers kregen opdracht om
regionale toeristengidsen van Amerika te schrijven,
kunstenaars werden aan het werk gezet om muren in
scholen te
beschilderen
en fotografen
kregen de
opdracht de
gevolgen van
de economische crisis in
beeld te
brengen. In
het creëren
van openbare
werken neemt
Obama deels
de New Deal
over.”/

.

Op 8 december namen wij kennis van het plotselinge
overlijden van de heer E.J. van Voorthuisen,
oud-medewerker van de TU/e.
Van 1959 tot 1999 was Eep van Voorthuisen werkzaam bij de
faculteit Technische Natuurkunde. Als elektronicus van de
onderzoeksgroep Stromingsleer (later Transportfysica)
vervulde hij een belangrijke rol bij de opbouw
en verdere ontwikkeling van het experimentele
onderzoek van deze groep.
Eep was een veelzijdig man, bezeten van de techniek
en een echte autodidact.
Wij kenden hem als een integere en prettige persoon, die
altijd klaarstond voor anderen, een stabiele factor binnen
de organisatie. Ook na zijn pensioen bleef hij betrokken bij
onze faculteit. Wij zullen zijn regelmatige aanwezigheid op
maandagen missen.
Eep is zeventig jaar geworden.
Onze gevoelens van deelneming gaan uit naar zijn
echtgenote, kinderen en kleinkinderen.
Bestuur en oud-collega’s van de faculteit Technische
Natuurkunde

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Eerste wagenpark op aardgas
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft sinds vorige
week als eerste universiteit in Nederland ee n eigen aard gasinstallatie. Bovendien nam het Facilitair Bedrijf van de
universiteit zijn eerste auto op aardgas in gebruik.
Aardgas is accijnsvrij en dus aanzienlijker goedkoper dan
benzine of diesel. Toch was het milieu de belangrijkste
reden waarom het Facilitair Bedrijf koos voor de inves tering. Bijzonder is dat iedereen van het tankstation
gebruik kan maken. “We hopen dat het rijden op aardgas
zich als een soort olievlek uitbreidt”, aldus een mede werker van het Facilitair Bedrijf. De aangeschafte auto
heeft een tank waarin vijftien kilo vloeibaar aardgas kan.
De actieradius van de wagen komt daarmee op 350 kilo meter. Binnenkort wordt het milieuvriendelijke wagen park van de RUG-vervoersdienst aangevuld met een trans portbus op aardgas. Die gaat iedere dag honderd tot
hondervijftig kilometer afleggen in de stad Groningen.

UT Nieuws - Universiteit Twente
Hoogleraar prof.dr. Ruth Oldenziel. Foto: Bart van Overbeeke

(Advertentie)

Studenten
50%
korting

Neem een abonnement
3 Surf naar volkskrant.nl/studenten

(dit aanbod geldt alleen voor uitwonende studenten t/m 27 jaar)

volkskrant.nl/studenten

BSA bij UT-opleidingen
De studies Technische Natuurkunde, Scheikundige
Technologie en Communicatiewetenschap voeren met
ingang van het nieuwe studiejaar een bindend studie advies in. De universiteitsraad moet over twee weken dan
wel instemmen met het plan. De Universiteit Twente wil,
net als de TU/e, studenten naar huis sturen die aan het
einde van hun eerste studiejaar onvoldoende studie punten hebben. Twente wil het bindend studieadvies
eerst drie jaar op proef voordat het definitief wordt in gevoerd. Op hoeveel studiepunten de grens komt te
liggen, staat nog ter discussie. Er wordt gedacht aan
veertig punten minimaal, maar bij Communicatieweten schap vinden ze het bij 35 punten al welletjes. “Het is
gemakkelijker om de grens naar boven bij te stellen dan
naar beneden”, zegt opleidingsdirecteur Menno de Jong.

Univers - Universiteit van Tilburg

Buddy voor allochtone student
Bied studenten met een andere culturele achtergrond
buddy’s en andere extra begeleiding aan. Dan wennen ze
sneller en behalen ze betere studieresultaten. Dat is de
kern van een nieuw plan van de Universiteit van Tilburg
dat in 2009 verder wordt uitgewerkt. Uit landelijk onder zoek blijkt dat studenten van Marokkaanse, Turkse,
Antilliaanse en Surinaamse komaf gemiddeld minder
goede studieresultaten halen. Momenteel worden UvTstudenten met buitenlandse wortels vooral individueel
benaderd. Volgens het nieuwe plan krijgt voortaan de hele
groep dezelfde hulp aangeboden. Behalve buddy’s wordt
ook gedacht aan kleinschalig, activerend onderwijs. Met
de extra hulp hoopt de UvT op meer culturele diversiteit.
Nu telt Tilburg relatief weinig studenten van nietNederlandse afkomst.
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Plasterk dwingt NWO tot uitgave
De universiteiten kunnen opgelucht adem halen. Het is
‘totaal niet de bedoeling’
dat NWO het extra geld voor
talentvolle wetenschappers op
een spaarrekening zet, zei
OCW-minister Ronald Plasterk
maandag 8 december in de
Tweede Kamer.
Plasterk gaat honderd miljoen
euro van de universiteiten overhevelen naar onderzoeksfinancier NWO, die het geld mag
verdelen onder de beste wetenschappers. Bovendien zet hij een
streep door een andere subsidieregeling van vijftig miljoen euro
voor toegepast onderzoek. Maar
NWO komt trager op gang dan
het ministerie. Uit haar nieuwe
begroting blijkt dat NWO pas in
2015 het volledige bedrag aan de
‘Vernieuwingsimpuls’
voor

talentvolle onderzoekers zal
besteden. Tot die tijd zou 375
miljoen euro in de zakken van
NWO verdwijnen. Volgens de
Nederlandse universiteiten misbruikt NWO het geld om haar
vermogenspositie te versterken.
Dat geld moet meteen weer
terugstromen naar de wetenschap. Daar mag geen vertraging
in zitten, zo liet Plasterk weten.
Het is dus niet de bedoeling dat
NWO in één jaar honderdvijftig
miljoen euro ontvangt en die in
vier jaar tijd uitgeeft. De vertraging zou de universiteiten tot
2015 vijfhonderd miljoen euro
kosten.
Kamerleden vielen hier massaal
overheen. “Dit kan en mag niet
de bedoeling zijn”, zei Plasterks
partijgenoot Marianne Besselink.
“Ik vraag niet eens óf de minister
dit probleem gaat oplossen, ik

vraag alleen hóe hij dat gaat
doen”, zei VVD’er Halbe Zijlstra.
Maar Plasterk had geen aansporing nodig. Hij gaat NWO uitleggen dat het zo niet kan. “NWO
moet niet zeggen: het geld komt
wel een keer terug. Men zal het op
een andere manier moeten organiseren.”
De universiteiten moeten door de
overheveling grote aantallen
wetenschappers
ontslaan,
schreef VSNU-voorzitter Sijbolt
Noorda, wat tot grote commotie
op de werkvloer zou leiden. “Het
is moeilijk uit te leggen dat grote
groepen wetenschappers moeten
wijken voor een instrument dat
nog niet eens bestaat”.
NWO heeft bevestigd dat er een
vertraging in haar uitgaven zit.
(HOP)/

.

Internationale masterstudenten
verhuisd naar spaceboxen

Symposium over zichtbaar
maken van geluid
Donderdag 18 december wordt
aan de TU/e een mini-symposium gehouden rond het
thema Sound Imaging. De bijeenkomst is ter gelegenheid
van de promotie van ir. Rick
Scholte, die aansluitend zijn
onderzoek verdedigt.
Scholte verzorgt tijdens het symposium een demonstratie van het
door hem ontwikkelde Sound
Imaging-systeem. Door deze
methode bereikt het in kaart
brengen en analyseren van
geluid een nieuwe fase. Met
zogeheten akoestische hologrammen
worden
geluidsbronnen niet alleen nauwkeuriger gemeten, maar ook
zichtbaar gemaakt. Het biedt de
mogelijkheid om telefoons, televisies, maar ook grote machines,
op efficiënte wijze stiller te
maken.
Na zijn promotie start Scholte
een eigen bedrijf om zijn vinding
op de markt te brengen.
Het symposium vindt plaats in

zaal 4 van het Auditorium van
13.30 tot 15.15 uur. De hoofdspreker, dr. Earl G. Williams, is
één van de pioniers op het gebied
van de ‘Near-Field Acoustical
Holography’-theorie en tevens
schrijver van het boek ‘Fourier
Acoustics’.
Projectleider
prof.dr.ir. André de Boer presenteert de resultaten van het
project ‘Inverse Acoustics’ dat
door technologiestichting STW
is opgezet. De bijeenkomst
markeert tevens de afronding
van de STW Valorisation Grant
(fase 1) ‘Sound Imaging, a Sound
Business’ van Scholte en prof.dr.
Henk Nijmeijer./

.

Aanmelden voor het symposium kan via
r.scholte@tue.nl.
Volgende week in Cursor uitgebreid
aandacht voor het promotieonderzoek
van Scholte.

KNAW hererkent
onderzoeksschool COBRA
Onderzoeksschool COBRA is
vorige week hererkend door de
KNAW. De nieuwe erkenning
geldt voor een periode van zes
jaar. Volgens prof.dr. Harm
Dorren, wetenschappelijk
directeur van COBRA, moet de
hererkenning voornamelijk
worden gezien als een kwaliteitsstempel, dat ook het
binnenhalen van subsidies kan
vergemakkelijken. “Het is een
bevestiging dat we onze zaken
goed op orde hebben.”

voerder. Een negental onderzoeksgroepen van de faculteiten
Elektrotechniek,
Technische
Natuurkunde en Scheikundige
Technologie maken deel uit van
de onderzoeksschool, die van
NWO zelfs het predicaat toponderzoeksschool heeft gekregen. Binnenkort worden ook de
toponderzoeksscholen opnieuw
geëvalueerd, aldus Dorren: “De
nieuwe erkenning door de
KNAW kan ons helpen ook dit
kwaliteitstempel
te
behouden.”/

COBRA is een onderzoeksschool
op het gebied van telecommunicatie, met de TU/e als penFoto: Rien Meulman
(Advertentie)

Een groep van 25 internationale masterstudenten is zaterdag 6 december verhuisd naar
de nieuwe spaceboxen op de
campus. Zij volgen de groep
van 36 die twee weken ervoor
al hun spaceboxen hebben
betrokken Met deze verhuizing
zijn alle internationale masterstudenten van dit jaar definitief gehuisvest.
“We hebben echt naar dit
moment uitgekeken”, vertelt
Saudith Durango Galván uit
Colombia. De masterstudente
Systems and Control is een de

studenten die de afgelopen
maanden
op
vakantiepark
’t Wolfsven in Mierlo woonde.
“De faciliteiten daar waren erg
goed vergeleken met die van
sommige andere studenten op de
universiteit, maar het heeft toch
wat nadelen om daar te wonen.
We hadden geen internettoegang. Bovendien moesten we
erg vroeg opstaan om de bus te
pakken. Het vervoer van en naar
de TU/e kostte ons bijna twee uur
per dag.”
Haar vriendin Ekatarina Mahu
uit Moldavië, die Sustainable
Energy studeert, voegt daaraan

toe: “Omdat we geen internettoegang hadden, bleven we
langer in de bibliotheek en
kwamen we daardoor ook weer
later op de avond in Mierlo aan.
Dat betekende dat we in het
donker door de bossen terug
moesten lopen. Dat was niet echt
prettig. We kunnen nu thuis
lunchen en we kunnen later afspreken zonder dat we ons
zorgen hoeven te maken over de
bus terug. En het is erg fijn om
eindelijk thuis internettoegang te
hebben.”/

.

Oud-studenten ID winnen prijs met pratend boek
Unit040 Ontwerp, een ontwerpbureau bestaande uit vijf
voormalige ID-studenten, is in
de prijzen gevallen met ‘het
Wonderboek’, een pratend
fotoalbum voor dementerenden. Ze wonnen de Award voor
het beste ontwerp binnen de
subsidieregeling Innovatieve
Acties Brabant, voor innovatie
in de zorg.
Het idee voor een fotoalbum met
audio in plaats van tekst ontstond

al toen de ontwerpers nog studeerden aan de TU/e-faculteit
Industrial Design, zegt Andrik
Schrijver
van
Unit040.
“Dementiepatiënten
hebben
vaak veel behoefte aan het
bekijken van foto’s, maar ze
kunnen zich de verhalen erbij
niet meer herinneren.
Het Wonderboek is voorzien van
slimme elektronica, die automatisch het juiste audiofragment
afspeelt bij elke foto.” Het
opnemen van de verhaaltjes bij

de foto’s gaat met een druk op de
knop. Het boek wordt leeg aangeleverd, met slechts een sensor
die bepaalt op welke pagina het
album openligt, en een microfoontje om geluid op te nemen.
Meer dan de eer houdt de prijs
niet in, aldus Schrijver.
De ontwerpers overwegen ook
andere toepassingen van het
Wonderboek, bijvoorbeeld als
kinderboek./

.

.
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Ontwerpen naar wat de mens écht
Ontwerponderzoek/Monique van de Ven
Foto/Bart van Overbeeke
Een doosje, wat knopjes, een beeldschermpje: de
basis van veel elektronische producten. “De meeste
producten zijn gericht op cognitieve vaardigheden,
op het denken”, constateert ir. Philip Ross, die deze
week promoveert bij Industrial Design. “Ik vind op
een knopje drukken echter niet zo’n interessante
interactie. Een mens kan veel meer, heeft ook allerlei
fysieke, emotionele en sociale vaardigheden.”
Ross richtte zich met zijn onderzoek op de laatste
categorie. Hij onderzocht onder meer hoe je een
product zó kunt ontwerpen dat het een bepaald
gedrag uitlokt bij de gebruiker.

Ross begon zijn promotieonderzoek aan
de TU/e in 2004, nadat hij aan de Delftse
faculteit Industrieel Ontwerpen was afgestudeerd op de ‘Carrousel’: een met
houten ‘vlaggetjes’ vervormbaar apparaat,
dat de vorm die je eraan geeft interpreteert en vertaalt naar muziek- en lichtinstellingen in de kamer. “Een heel interactief en intelligent product, iets waar in
Eindhoven veel nadruk op ligt.” Zijn
overstap naar de TU/e voelde daarom
logisch, ook omdat ID-hoogleraar Kees
Overbeeke deel uitmaakte van Ross’
afstudeercommissie: “Ik vond hem een
heel inspirerende figuur, met wie ik graag
wilde samenwerken.”
Het eerste jaar van zijn promotieonderzoek beschrijft Ross als zwemjaar. “Ik
werd redelijk vrij gelaten om mijn
richting te vinden. De enige insteek was
dat ik een socialere dimensie wilde geven
aan producten.” In een gesprek met
Overbeeke (enkele experimentele, maar
weinig succesvolle workshops later) werd
Ross’ doelstelling helderder. “Ik wilde
bekijken hoe je de belangrijkste
drijfveren van mensen, hun waarden,
kunt verbinden met het kleinste detail
van een ontwerp. Je kunt naar een

product kijken vanuit functioneel of
vormgevingsopzicht, maar ook naar hoe
een product het gedrag van mensen verandert. De mobiele telefoon bijvoorbeeld
heeft grote invloed gehad op hoe mensen
met elkaar omgaan.”

Filosofie
Voor zijn onderzoek baseerde Ross zich
onder meer op werken uit de techniekfilosofie, waaronder dat van de Twentse
onderzoeker Peter-Paul Verbeek. “Hij
stelt dat elke technologie bepaalde gedragingen uitlokt en andere gedragingen
hindert. De mobiele telefoon heeft
mensen bijvoorbeeld flexibeler gemaakt,
maar als je zit te bellen in een ruimte
waar ook anderen zijn, hindert dat je
interactie met hén. Ik vind dat een mooie,
genuanceerde manier om ernaar te kijken
- in tegenstelling tot andere filosofen die
zeggen dat elke vorm van technologie je
verder vervreemdt van je mens-zijn.”
Ross wijst op de opkomst van ambient
intelligence (producten die onder meer
contextgevoelig en proactief zijn en zich
aanpassen aan de gebruiker); een uitdaging voor ontwerpers, vindt de promovendus. “Dat bracht mij tot de vraag die

ten grondslag ligt aan mijn proefschrift:
als ik aanneem dat die producten ons
gedrag beïnvloeden, hoe kan ik daar dan
een positieve richting aan geven?”
De onderzoeker zette een workshop op
waarin deelnemers producten moesten
ontwerpen met verschillende ethische
systemen in het achterhoofd. Eén van de
opdrachten was om een snoepautomaat te
ontwerpen volgens bijvoorbeeld het
Kantiaans rationalisme, gebaseerd op het
verstand, of juist volgens de romantiek,
waarin emotie, passie en spontaniteit
centraal stonden.
Ross laat een filmpje zien van een workshopdeelnemer die, heel verstandelijk en
zakelijk, een snoepmachine bedient
waarbij hij eerst de gewenste hoeveelheden calorieën, koolhydraten en vetten
ingeeft waarna er een zuinig bolletje
snoep uitrolt. Daarna volgt een filmpje
waarin iemand zich gretig op een uitstalling van snoepgoed stort, er lustig aan
ruikt en met een zwierige beweging geld
op een blad gooit, om de partij snoep
vervolgens letterlijk in de schoot geworpen te krijgen. “De apparaten zijn qua
primaire functionaliteit hetzelfde, maar
totaal verschillend in bediening. Ik noem

dit de esthetiek van interactie.”
De workshop bevestigde voor Ross dat
zijn richting om ethiek te willen
meenemen in het ontwerpproces een
kansrijke was. ‘Ethics through aesthetics’,
zo vat hij samen. De volgende stap was
het samenstellen van een theoretisch
raamwerk. “Ethische systemen als het
rationalisme en de romantiek staan ver
van de gewone mens af. Ik wilde op een
systematische manier beschrijven wat
mensen belangrijk vinden in het leven.
De één wil graag sociale verbondenheid
voelen, de ander wil autoriteit vergaren of
in harmonie met de natuur leven. Mijn
vraag was: hoe kun je intelligente producten en systemen ontwerpen die gedragingen uitlokken die corresponderen met
dergelijke waarden?”
In een kort vak zette Ross studenten aan
het werk met licht. Hen werd gevraagd
een medestudent te analyseren en een
lamp te maken die gedrag zou uitlokken
dat past bij de waarden van die persoon.
Zo ontwierp één studente een set lichtbollen voor boven een trappenhuis die,
door ze een zetje te geven, de passant bijvoorbeeld volgen en een steeds wisselend
licht- en schaduwspel opleveren. “Dit lokt

Bloedstroommetingen helpen arts bij diagnose
Promovendus Marcel van ’t Veer ontwikkelde een methode om hartspecialisten te helpen de juiste diagnose te
stellen bij onder meer aderverkalking.
Door gebruik te maken van thermodynamica kan hij de bloedstroom in een
kransslagader meten. Die bloedstroom
zegt iets over de ernst van de vernauwing van het bloedvat. Ook handig bij
die kleine haarvaatjes waar een hartfilmpje geen zicht op geeft.
“In de medische wereld worden
diagnoses vaak gesteld op basis van de
anatomie van het lichaam van de patiënt.
Een cardioloog ziet op een hartfilmpje
bijvoorbeeld een vernauwing van een
bloedvat. Toch zegt dat niet alles over het
functioneren van dat bloedvat. Bovendien
kan een arts bij de kleinere haarvaten niet
zo gemakkelijk iets zien. Door mijn
onderzoek is het nu mogelijk processen
in het hart te meten, zodat een arts meer
waarden heeft om de juiste diagnose te
stellen”, zegt Marcel van ’t Veer. Hij is een
van de vijf eerste qualified medical engineers van Europa en gaat nu promoveren
op hemodynamische metingen. Dat zijn
metingen aan bloeddruk en bloedstroom
in bloedvaten. Hiervoor verrichtte Van ’t
Veer als promovendus onderzoek in drie

Foto-montage: Rien Meulman

afzonderlijke afdelingen van het
Catharina-ziekenhuis in Eindhoven, te
weten cardiologie, cardiochirurgie en
vaatchirurgie.
Zijn promotie bestaat uit enkele losstaande onderzoeken. Naast bloedstroom-

metingen heeft Van ’t Veer ook de ideale
oriëntatie van kunstmatige hartkleppen
kunnen bepalen met behulp van hemodynamische metingen en onderzoek
verricht naar bepaalde typen stents.
Stents zijn de metalen gaasjes die een

cardioloog tijdens het dotteren in een
vernauwd vat brengt. Bij tien tot twintig
procent van deze procedures gaat het
bloedvat het lichaamsvreemde gaasje na
een tijdje inkapselen met spiercellen en
ontstaat een hemodynamisch belangrijke
vernauwing. Van ’t Veer bewees dat
wanneer je een drug-eluting stent
gebruikt die een gecontroleerd medicijn
afgeeft, er slechts in vijf tot tien procent
van de gevallen een hemodynamisch
belangrijke vernauwing door zo’n inkapseling optreedt. De medisch ingenieur is
opgetogen over de superieure kwaliteit
van de medicijnafgevende stent, maar
heeft een kanttekening: “De fysiologiewaarden zijn aantoonbaar beter, maar dat
wil niet zeggen dat de overlevingskansen
van de gedotterde patiënten ook hoger
zijn. Daarvoor moet studie verricht
worden met duizenden mensen. Dat
kunnen wij in het Catharina niet zelf
doen, maar wellicht dat de farmaceutische industrie dat oppakt.”
Wat de hartkleppen betreft; Van ’t Veer
ontdekte dat het voor de fysiologie van het
hart niet uitmaakt welke oriëntatie een
prothese heeft. Zes maanden na het
plaatsen van de kleppen was er geen
verschil in druk te meten tussen twee
methoden van implantatie.
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belangrijk vindt
creatief gedrag uit, wat voor de medestudent in dit geval een belangrijke
waarde was.” Een andere student, met de
waarde ‘kracht’ als uitgangspunt,
ontwierp een lichtschakelaar in de vorm
van een hand, die kan worden geactiveerd
met een ferme high five.
Vervolgens vroeg Ross proefpersonen de
lampen te beoordelen, om de uitkomsten
daarna met statistische technieken te
valideren. “Dit bevestigde dat je menselijke waarden prima kunt meenemen in
het ontwerpproces; dat je producten zo
kunt ontwerpen dat ze bij mensen een
bepaalde waarde oproepen.”

Dansers
Voor een tweede reeks experimenten
schakelde de promovendus professionele
moderne dansers in. Ze kregen de opdracht om, met behulp van een lichtobject, bij een proefpersoon verschillende
waarden uit te lokken; bijvoorbeeld een
gevoel van controle of van behulpzaamheid. In het eerste geval volgt de danser
met het licht de proefpersoon die zit te
lezen; deze hoeft de ‘menselijke lamp’
niet eens te bedienen, zo laat Ross met
een filmpje zien. Op een ander filmpje
zie je hoe de danser uitlokt dat de proefpersoon hem helpt en stuurt.
Hieruit volgde een nieuw raamwerk,
waarbinnen Ross gedrag is gaan analyseren in termen van kwaliteit. Hiervoor
maakte hij gebruik van theorieën uit de
bewegingsanalyse, uit de danswereld: “Is
iemand bijvoorbeeld gefocust op één
punt of juist niet, beweegt iemand
krachtig of juist licht? Dergelijke gedragingen van dansers heb ik geabstraheerd
en omgezet in ontwerpcriteria voor een
intelligente lamp. Ik wilde eigenlijk een
lamp maken die zich hetzelfde gedraagt
als die danser, maar dan met zijn eigen
lichaam.”
Met zijn ontworpen lamp scoorde de
promovendus eerder al de nodige mediaaandacht. “Je kunt het licht eigenlijk
letterlijk met je hand vastpakken en
leiden. Je kunt het bijvoorbeeld een klein
zetje geven waarna het licht jou en je
boek volgt.”
Honderd procent geslaagd in zijn missie
om zijn lamp bepaalde gedragingen te
laten uitlokken passend bij iemands

Een belangrijk onderzoek was dat naar de
bloedstroom in kransslagaders. Juist met
dit onderzoek komt de brugfunctie die
een medisch ingenieur vervult tussen een
technische universiteit en een niet-academisch ziekenhuis, goed naar voren. “Bij
Biomedische Technologie hebben we
eerst het idee uitgewerkt dat met behulp
van thermodynamica een medisch proces
gemeten kan worden. Het idee is dat je
bloedstroomsnelheid in een kransslagader kunt bepalen met behulp van een
infuus. Je geeft de ingespoten zoutoplossing een lagere temperatuur dan het
bloed. Door menging van bloed en
infuusvloeistof zal de temperatuur in het
bloedvat dalen, dit proces wordt thermodilutie genoemd. De mate van warmtedaling geeft dan precies de hoeveelheid
bloed weer die door het bloedvat
stroomt”, vat Van ’t Veer de thermodynamica samen. Cruciaal is dat je de
temperatuur ín de kransslagader meet.
Hiervoor is een sensor van RADI Medical
Systems gebruikt. Verder is in samenwerking met dit bedrijf een speciale
infusiecatheter ontwikkeld. “Daar zijn
we twee jaar mee bezig geweest.”
Aan de TU/e gebruikte Van ‘t Veer een
kunststof hartmodel. Om de veiligheid te
testen, waren ook in vivo proeven noodzakelijk. “In Maastricht hebben we met
vijf afgekeurde politiehonden volop

waarden, is Ross trouwens niet. “Eén van
mijn conclusies is dat het hoogst aannemelijk is dat je op die manier intelligente
producten en systemen kunt ontwerpen,
maar dit is geen triviale zaak. Waarden
zijn om te beginnen vage begrippen; die
krijg je nooit honderd procent accuraat.”
Wel heeft het onderzoek in zijn ogen een
aantal bruikbare instrumenten opgeleverd, waaronder de methode om
gewenste interacties eerst zelf te dóen en
pas daarna uit te werken. Dat het concrete
product dat eruit voortkwam een lamp is,
was geen doorwrochte keuze, maar ook
weer niet helemaal toevallig. “Ik vind
licht gewoon een heel mooi medium: het
is flexibel, expressief en er zijn spannende ontwikkelingen op dat gebied, bijvoorbeeld dankzij de opkomst van ledverlichting. En Eindhoven heet natuurlijk
niet voor niets de Lichtstad.”
Voor de lamp zijn inmiddels een patent
en modelrecht aangevraagd, evenals een
subsidie bij technologiestichting STW
om verder (markt)onderzoek te doen. Met
het TU/e-Innovation Lab is Ross aan het
bekijken hoe de lamp kan worden doorontwikkeld.

Intelligente kast
Na de verdediging van zijn proefschrift
blijft Ross aan ID verbonden als universitair docent in de groep Designing
Quality in Interaction. “Ik wil zeker in
deze richting verder, onder andere in
samenwerking met Emilia Barakova van
Designed Intelligence, die veel verstand
heeft van lerende systemen, van algoritmes waarmee je een product kunt laten
leren wat de gebruiker wil. Die samenwerking, waarbij ook twee masterstudenten betrokken zijn, vind ik heel spannend.” Op het moment werken ze onder
meer aan een intelligente kast, maar
daarover wil Ross verder niets kwijt:
“Want daar willen we misschien ook
patent op aanvragen.”/

.

Philip Ross verdedigt zijn proefschrift ‘Ethics and
aesthetics in intelligent product and system
design’ op woensdag 17 december vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium.

testen kunnen doen. Vergeet niet dat een
infuus voor het eerst rechtstreeks in het
hart moest worden aangebracht.
Tegelijkertijd konden we bij de honden
een ringvormige bloedstroommeter om
de kransslagader aanleggen. Zo was een
directe vergelijking tussen thermodilutiemeting en werkelijkheid mogelijk. Uit
deze dierproeven bleek dat mijn methode
werkt én dat het aanbrengen van de
benodigde hoeveelheid infuusvloeistof
in het hart niet schadelijk is.”
Nu kan de techniek worden toegepast om
de functionaliteit van haarvaatjes bij
mensen met haarvatproblemen te onderzoeken. Marcel van ’t Veer is per november aangenomen als medisch ingenieur
in het Catharina-ziekenhuis. Daar kan hij
bezoek van medici uit heel de wereld verwachten. De universiteit Stanford, waar
hij bij zijn opleiding tot qualified medical
engineer stage liep, toont interesse,
evenals de ziekenhuizen van Glasgow in
Groot Brittannië en Wenen in
Oostenrijk./

.

Marcel van ‘t Veer verdedigt op donderdag 18
december om 16.00 uur zijn proefschrift
‘Hemodynamic measurements in coronary, valvular
and peripheral vascular disease’ in zaal 5 van het
Auditorium.

“Polymeren vind ik fantastisch. Als je een
kleinigheid verandert in de structuur, dan
heeft dat meteen groot effect op de eigen schappen van het materiaal.”
Scheikundestudent Jan Kolijn spreekt met
liefde over zijn afstudeerproject.
Een jaar geleden begon hij in de vakgroep
Macromoleculaire wetenschap en tech nologie van hoogleraar Bert Meijer. Hier deed
hij onderzoek naar de eigenschappen van een
polymeer, dat voor medische toepassingen
zal worden gebruikt. “Bijvoorbeeld voor dia lyseapparatuur. Het is de bedoeling dat je er
een laagje lichaamscellen op kan laten
groeien.” Door zijn bijbaan bij de Polymer
Technology Group had Kolijn al ervaring met
het bepalen van de mechanische eigen schappen van polymeren. “Dat kwam nu goed
van pas.”
Om te zorgen dat de biologische cellen goed
kunnen hechten, moet een materiaal worden
opgebouwd uit een spaghetti van polymeer slierten. Maar dat bleek een probleem. “Het
was de vakgroep één keer gelukt om een
mooie vezelstructuur te maken met dit poly meer, maar na die ene keer gingen alle
experimenten fout. Het werd een klonterige
massa. Dat is het lastige van chemie. Je denkt
steeds hetzelfde te doen, maar het resultaat
is niet altijd hetzelfde.” Heel wat experi -

menten later was het Kolijn gelukt om weer
een vezelstructuur te maken, maar nu waren
de vezels te dik. “Door meer oplosmiddel toe
te voegen, krijg je dunnere vezels, maar dan
gingen de polymeren weer klonteren.” Het
‘eureka’-moment kwam toen Kolijn bedacht
een ander oplosmiddel te gebruiken. “We
kozen een ander middel, deels beredeneerd,
deels op de gok, en het werkte.” Het tweede
deel van zijn opdracht was uitzoeken wat de
mechanische eigenschappen van het mate riaal bepaalde. “Ook al zou het chemisch
precies hetzelfde moeten zijn, toch blijkt het
materiaal de ene keer sterker dan de andere.”
Door hightech trekproeven kon Kolijn
bepalen welke verbindingen de sterkte van
het materiaal het meest beïnvloeden.
“Nu weten we wat de bepalende factoren zijn.
Maar helaas weten we nog niet hoe we die zo
kunnen beïnvloeden, dat het materiaal altijd
even sterk wordt.”
Kolijns studie zit er nog niet op. Hij moet nog
een laatste stage doen, bij TNO. “Daar mag ik
weer aan de slag met biomaterialen.”

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto-montage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Dikke vonken flitsen sneller
Hoe snel een bliksemstraal door de lucht klieft, hangt af van de dikte van de vonk: dikke
vonken bewegen sneller. Ook zijn positieve vonken meestal sneller dan negatieve. Dat blijkt
uit berekeningen van onderzoekers van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in
Amsterdam, onder wie prof.dr. Ute Ebert - die ook als hoogleraar is verbonden aan de TU/efaculteit Technische Natuurkunde. De simulaties bevestigen hiermee de uitkomsten van
recente Eindhovense experimenten.
Veel aspecten van het ontstaan van bliksem zijn nog niet begrepen. Zo bestaat in de natuur
ongeveer negentig procent van de bliksemschichten uit negatieve ontladingen (waarbij ne gatieve lading van de wolk naar de aarde beweegt), maar blijkt het in het laboratorium juist
veel makkelijker om positieve bliksem te maken, waarbij de ladingsverplaatsing andersom
plaatsvindt.
De onderzoekers gaan nu kijken of hun bevindingen ook kunnen verklaren waarom alleen de
zeldzame positieve bliksems de mysterieuze ‘sprites’ veroorzaken: ontladingen die tijdens
onweersbuien over enorme afstanden boven de wolken ontstaan.

Zeedieren gebruiken magneetveld
voor navigatie
Generaties biologen braken zich er het hoofd over: hoe weten dieren zoals zeeschildpadden
en zalmen over duizenden kilometers precies de weg terug te vinden naar hun geboorte grond, om zichzelf daar voort te planten? Onderzoekers van de universiteit van North
Carolina denken nu het antwoord gevonden te hebben, zo schrijven ze in het vakblad PNAS.
Volgens de Amerikanen gebruiken de dieren het magnetische veld van de aarde om zich te
oriënteren. Ze zouden de richting en intensiteit van het aardmagnetisch veld op hun
geboorteplek onthouden, en deze aan de hand van die magnetische ‘vingerafdruk’ weer
kunnen terugvinden. Van zeeschildpadden was al bekend dat ze zich soms laten leiden door
magnee tvelden, en ook zalmen blijken in hun hersenen het mineraal magnetiet te hebben,
dat dienst kan doen als kompas. De theorie zou ook meteen verklaren hoe de migratie patronen van deze dieren in de loop van de geschiedenis veranderd zijn: dat zou komen door
plotselinge veranderingen in het aardmagnetisch veld.
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De harde knip, wat
Opleidingsdirecteuren
Prof.dr.ir. Jan Friso
Groote, opleidingsdirecteur
bij Informatica. “We zijn er nog
niet heel hard mee bezig geweest,
maar ik verwacht dat de maatregel bij
ons gewoon kan worden ingevoerd. We
moeten goed kijken wat er al is en wat er
nog moet gebeuren. In
de praktijk is het nu al
mogelijk om halverwege het
jaar in te stromen, maar ideaal
is het niet. We hebben niet echt
de capaciteit om vakken vaker te
tentamineren. Je ziet echter geregeld dat studenten juist lagere
cijfers halen, als ze vaker een
tentamen kunnen maken. Als ze het
écht moeten halen, zetten ze een tandje bij. Hangt de doorstroom echt af van één of twee tentamens, dan moet er naar alternatieven worden gekeken. Ik denk aan een mondeling
tentamen of extra bijlessen. Ik juich het persoonlijk toe dat het
minder vrijblijvend wordt. Het zet wat meer druk op de ketel.
Het typische voorbeeld is de middelbare school. Als je een vak
niet haalt, kan het zijn dat je een jaar lang alles over moet doen.
Een kleine misser heeft dan grote consequenties. Je ziet wel
dat de rendementen daar hoger liggen. Op universiteiten is
de druk niet zo groot om jaar na jaar af te ronden.”

worden, voordat we plannen gaan
maken. We hebben nu al twee instapmomenten, dus dat is wel op orde. Meer
tentamens houden of meer vakken geven,
wordt lastig. Daar hebben we de capaciteit niet voor.
Bovendien hebben we een ander nadeel ontdekt,
namelijk dat de roosters er niet op zijn afgestemd. Het
kan zijn dat een student nog op
zaterdag een tentamen moet
maken en er maandag een nieuw
vak begint, waarvoor de studiepunten van het tentamen een vereiste
zijn. Je kunt een student dan niet
zomaar bij dat vak toelaten en hem
later weer wegsturen. Ik zie ook niets
in het argument dat studenten beter
nadenken over wat ze na hun
bachelor doen. Volgens mij doen ze dat nu al. En waarom zou
je ze tegen hun wens in dwingen om aan een andere universiteit verder te studeren? Op korte termijn zal het studenten
wel aanzetten om er een tandje bij te zetten, maar niet op
langere termijn.
De zachte knip die we nu hebben, functioneert
prima. Daarin is duidelijk bepaald
welke vakken en projecten
studenten
gehaald
moeten
hebben, voordat ze aan een
nieuw onderdeel
beginnen.”

“Waarom zou je studenten
tegen hun wens in dwingen
om aan een andere
universiteit verder te
studeren?”

Dr.ir. Faas Moonen, opleidingsdirecteur van de
faculteit Bouwkunde: “Ik zie er niet veel voordelen
van, maar het kwaad is toch al geschied. Ik ben
er niet gelukkig mee. Binnen onze faculteit
wordt er informeel wel over gesproken,
maar we wachten af wat de randvoorwaarden

Studentenfracties
Studentenfractie PF richt zich vooralsnog
tégen de invoering van de harde knip. De
fractie verzamelt handtekeningen en
stond vorige week letterlijk stil bij de harde
knip. Deze actie werd niet alleen in
Eindhoven uitgevoerd, maar ook in
Nijmegen,
Utrecht,
Wageningen,
Groningen en Amsterdam. De studentenfractie betreurt vooral de verwachte studievertraging. PF sprak onlangs via een ingezonden brief in Cursor de verwachting uit
dat studenten heel calculerend te werk
zullen gaan en nevenactiviteiten tot een
minimum zullen beperken. Bovendien, zo
staat in de brief, zou de PF het heel jammer
vinden als de projecten die de TU/e en de
gemeente willen uitvoeren in het kader
van Eindhoven Studentenstad geen
doorgang kunnen vinden wegens onvol-

doende studentenparticipatie.
Geert-Jan Evers, vertrekkend voorzitter
van studentenfractie Groep-één: “Wij protesteren niet, omdat in onze ogen de
invoering van een harde knip niet meer
tegen te houden is. Dit betekent niet dat we
vóór zijn. We zijn tegen een harde knip en
vinden de regeling zoals die nu aan de
TU/e is, de zachte knip, ideaal. Minister
Plasterk gebruikt als argument dat studenten nu niet bewust kiezen waar ze hun
master doen. Maar dat ligt ook aan de
beperkte voorlichting vanuit andere universiteiten. Daar kan nog een slag worden
gehaald.
Studenten
zullen, met de harde
knip, veel minder
snel geneigd zijn om

bestuursfuncties te vervullen. Als ze in het
bestuur gaan om invulling te geven aan de
opgelopen vertraging, is dat in onze ogen
niet de beste motivatie om een dergelijke
functie te bekleden. Bovendien zullen studenten heel berekenend hun vakken
doen.”
Zodra vaststaat dat de harde knip wordt
ingevoerd, wil Groep-één zich er hard voor
maken om randvoorwaarden in te voeren.
Zo wil de fractie meer instroommomenten
in de master en meer tentamenmogelijkheden. Verder zouden er strengere
eisen aan de nakijktermijn moeten
komen. Als een student langere tijd stil ligt
doordat hij of zij op dat moment een
tentamen niet kan doen, wil de fractie dat
er snel een alternatief komt. Het voorstel is
dan om een mondeling aan te bieden.

Harde knip/Ju
Illustraties/
De harde knip, de maatregel w
master mogen beginnen als z
hebben gehaald, houdt de gem
bezig. We vroegen betrokkenen
nadelen en con

Het bachelor/mastersysteem is in 200
doel daarvan was om meer aan te sluit
van Europa gebruikelijk is. Universite
plicht geweest om studenten op te leg
geheel afronden, voordat ze aan hun m
universiteiten hanteren een zogenoem
denten nog wat bachelorvakken tijden
Onderwijsminister Ronald Plasterk w
harde knip opleggen, opdat studenten
bachelor beter nadenken over hun verv
kiezen voor een master in een andere st
andere studierichting. Deze week werd b
knoerthard zal maken en randvoorwaard

College van Bestuur
Peter van Dam, woordvoerder van het College
van Bestuur (CvB) van de TU/e: “Het CvB ziet
de invoering van de harde knip als een onontkoombare consequentie van de invoering van
het bachelor-/masterstelsel. De kern daarvan
is dat studenten niet automatisch doorgaan in
de aansluitende masteropleiding, maar een
zorgvuldige afweging maken welke masteropleiding het beste aansluit bij hun mogelijkheden, interesses en ambities. Dat kan
zijn binnen hun eigen universiteit, maar ook
op een andere universiteit in binnen- of buitenland. Die afweging is in hun eigen belang
en in dat van een maatschappij die steeds
internationaler en competitiever wordt. In de
praktijk is gebleken dat de zachte knip naar de
doorstroommaster studenten ervan weerhoudt deze afweging te maken. Van de
beoogde mobiliteit op het overstappunt van
bachelor- naar masteropleiding komt in
Nederland nauwelijks iets terecht. Het CvB
acht het nu raadzaam voorbereidingen te
treffen. Inzet daarbij is een zodanige
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moeten we ermee?
udith van Gaal
/David Ernst
waarbij studenten pas aan hun
ze alle vakken in hun bachelor
moederen de laatste tijd flink
n naar de mogelijke voor- en
nsequenties.

02 in Nederland ingevoerd. Het
ten op het systeem dat in de rest
eiten zijn tot nu toe niet verggen dat ze eerst hun bachelor
master mogen beginnen. Veel
mde zachte knip, waarbij stuns hun master mogen halen.
wil de universiteiten nu een
na de afronding van de
volgstudie. Ze zouden dan vaker
ad, in het buitenland of in een
bekend dat Plasterk de knip niet
den wil stellen.

r

Andere universiteiten
De Vereniging van Universiteiten
(VSNU) heeft 28 november haar
standpunt over de harde knip geformuleerd
richting Tweede Kamer. Daarin staat onder meer dat
‘duidelijke toelatingseisen een goede stimulans zijn
om de bachelorfase goed af te sluiten’. Verder constateert ze dat het ‘in verband met de kosten onmogelijk
is voor alle studies een dubbel instapmoment aan te
bieden’. De VSNU pleit ervoor om de maatregel niet voor 2011
in te voeren. Dit gebeurt ook niet; Plasterk heeft aangegeven dat
de harde knip pas in 2011 actief wordt.

TU Delft
De TU Delft heeft de harde knip al ingevoerd. De studenten die in
2006 zijn gaan studeren, zullen de eersten zijn die vanaf september 2010 met de maatregel van doen hebben. Anka Mulder,
directeur Onderwijs & Studentenzaken van de TU Delft: “Wij
hebben onze eigen discussie twee jaar geleden
uitgebreid gevoerd. Toen was het politiek nog
geen groot issue. We hebben veel buitenlandse
studenten en promovendi en wilden eenzelfde
systeem als in het buitenland hanteren met een
duidelijke scheiding tussen bachelor en
master. Bovendien zien we het als
een kwaliteitsstempel, omdat
we de TU Delft als internationale
universiteit willen profileren. Er is
veel discussie geweest, maar de
implementatie van de harde
knip lijkt uiteininvoering van de harde knip dat studievertraging wordt voorkomen. Wat daarvoor
nodig is, zal onderwerp van gesprek zijn met
de opleidingsdirecteuren, studieadviseurs en
studenten.”
De protesten van studentenfractie PF zijn
volgens Van Dam ‘voorbarig en conservatief’.
“Het was beter eerst met elkaar te bezien
welke maatregelen nodig zijn om ervoor te
zorgen dat de harde knip niet tot studievertraging leidt.”

delijk mee te vallen. We
hebben volop gesproken met
studenten en docenten. We
hebben ervoor gezorgd dat er bij
faculteiten minstens twee instroommomenten komen. Bij de grotere was dat
geen probleem. De kleinere hebben in veel
gevallen juist voor meerdere instroommomenten per jaar gekozen. Verder hebben we ons
gericht op mogelijke struikelvakken. Bij studenten die
in het laatste semester van hun bachelor zitten, wordt
gekeken in hoeverre een extra tentamenmogelijkheid noodzakelijk is. Bovendien hebben we studenten zo goed mogelijk
voorgelicht over de harde knip.”
Rijksuniversiteit Groningen
Jos Speekman is woordvoerder van de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG). “Wij zijn tegen de
harde knip. De verklaring van
bestuursvoorzitter Poppema verwoordt het best de mening van het
college: ‘Laat de universiteiten de
vrijheid om zelf te bepalen of ze de
harde knip invoeren’. We hanteren
nu een gecontroleerde zachte knip en
daar zijn we tevreden over. Momenteel moeten studenten bijvoorbeeld wel hun bachelorscriptie hebben afgerond voordat ze aan
hun master mogen beginnen. Als grootste nadeel van de
harde knip zien we de studievertraging. Voor bepaalde opleidingen is het ongunstig om meerdere instroommomenten
te creëren. Zeker bij de kleine opleidingen wordt dat
lastig. Het is wel goed mogelijk dat de universiteit het
standpunt moet herzien, gezien de ontwikkelingen
bij de invoering van nieuwe wetgeving. We
wachten het definitieve voorstel eerst af.”

“Laat de universiteiten de
vrijheid om zelf te bepalen
of ze de harde knip
invoeren.”

Studenten

Studieverenigingen

Rick Maas is voorzitter bij
Japie, de studievereniging van
Scheikundige
Technologie :
“De studenten die ik over de
harde knip heb gesproken, zijn
er behoorlijk negatief over.
Voorstanders heb ik niet
kunnen vinden. Ze vrezen dat
de harde knip voor nog meer
studievertraging zorgt. Enerzijds is het zo dat studenten die
een jaar bestuur doen, er toch
al van uitgaan dat ze langer
over hun studie doen. Degenen
die actief zijn, zal het niet veel
uitmaken. Aan de andere kant
zal het misschien juist moeilijker zijn om nieuwe bestuursleden te vinden, omdat studenten niet nóg langer over
hun studie willen doen.
Persoonlijk zie ik weinig
voordelen van de harde knip.”

Koen op ’t Hoog is voorzitter bij
Van der Waals, de studie vereniging van Technische
Natuurkunde. “Het meest
gehoorde argument van studenten is dat ze geen zin
hebben om jaren over twee
vakken te moeten doen,
voordat ze aan hun master
beginnen. Degenen bij wie de
studie toch al niet zonder problemen
verloopt,
zullen
minder geneigd zijn om zitting
te nemen in een bestuur. Het
scheelt wel dat bij ons vooral
tweedejaarsstudenten een jaar
bestuur doen. Ik zie niet veel in
het argument dat studenten
een bewustere keuze maken.
Veel studenten blijven
hier, omdat ze het
naar hun zin hebben.
Ik verwacht niet dat
dat verandert.”

Hoewel het
voor veel
studenten nog een
ver-van-mijn-bed show is, in de
praktijk hebben de meesten
naar verwachting weinig te
maken met de nieuwe
maatregel, zijn er genoeg studenten die hun mening paraat
hebben.
Doménique
van
Gennip zit in een schakelprogramma. Hij heeft de bachelor
van Industrial Design gedaan
en heeft een aansluitende
master gepland bij Industrial
Engineering & Innovation
Sciences. “Voor beide kanten
valt iets te zeggen. Misschien is
het wel een stok achter de deur
om aan een andere universiteit
je master te doen.
Anderzijds denk ik
‘kunnen ze dat niet
op een andere

manier bereiken?’. Bovendien
word je dadelijk min of meer
gestraft als je de juiste keuze
hebt gemaakt en je master op je
bachelor bij dezelfde studie en
universiteit laat aansluiten.”
Ook Maarten Meulen, masterstudent Wiskunde & Informatica, heeft een afgewogen
oordeel. “Het zou goed zijn als
de studies op verschillende
universiteiten beter op elkaar
aansluiten en je gemakkelijker
kunt overstappen. Maar ik vind
het kwalijk als studenten veel
vertraging oplopen, doordat ze
één of twee vakken niet hebben
gehaald. Dan gaan ze erbij
werken en voor je het weet,
vinden ze een leuke baan. Dan
beginnen ze überhaupt niet
meer met een master en dat wil
minister Plasterk toch ook
niet.”
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Algemeen
Centraal Stembureau
Uitslag verkiezingen TU/e 2008
De bekendmaking van de voorlopige
uitslag van de verkiezingen TU/e 2008
-door het Centraal Stembureau- vindt
donderdag 11 december plaats, om 16.00
uur in de Dorgelozaal (Traverse).
De uitslag zal vervolgens zo spoedig
mogelijk gepubliceerd worden op de
betreffende webpagina’s.
Zie: www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2008
This afternoon, the Central Electoral
Committee will make known the result
of the vote: Traverse, 16:00 hours. For
further information and results:
www.tue.nl/verkiezingen.

Informatie Expertise
Centrum
De Hal dicht vanwege
schoonmaakactie
In gebouw De Hal is sprake van een
schimmelverontreiniging. Een extern
bureau heeft twee keer metingen
verricht, waaruit bleek dat lekkages gerepareerd moesten worden en vervolgens
een grondige schoonmaakactie vereist
was.
De lekkages zijn inmiddels verholpen.
De schoonmaakactie gaat nu plaatsvinden. Deze zal starten op zaterdag 20
december en duren tot het einde van het
jaar. Wegens gezondheidsredenen
mogen personeel, studenten en overige
bezoekers gedurende die periode niet in
het gebouw aanwezig zijn.
Aanvragen van publicaties van elders
kunnen normaal online worden ingediend, maar zullen vanaf 5 januari pas
verwerkt worden.

De faculteitsbibliotheken blijven normaal
geopend, d.w.z. tot woensdag 24 december 16.00 uur. Het centraal magazijn van
het IEC in het Hoofdgebouw zal ook
geopend blijven. Boeken uit de collectie
van de centrale bibliotheek kunnen desgewenst op andere bibliotheeklocaties
ingeleverd worden.
In het weekeinde van 3 en 4 januari zal
De Hal weer normaal geopend zijn,
gedurende het weekeinde alleen voor
studiedoeleinden. Vanaf maandag 5
januari is de dienstverlening weer volledig.

gen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Monitoring-Aware
Network-on-Chip Design’. Ciordas promoveert aan de faculteit Elektrotechniek.
De promotor is: prof.dr. H. Corporaal.

Promoties

J. Lin MSc verdedigt op dinsdag 16
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 10.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Modeling and analyzing concurrent processes for project
performance improvement’. Lin promoveert aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences. De
promotor is prof.dr.ir. A.C. Brombacher.

Dipl.Chem. C. Ott verdedigt op maandag
15 december haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Advances in
Supramolecular Polymer ChemistryWelldefined Terpyridine-functionalized
Materials’. Ott promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotoren zijn prof.dr. U.S. Schubert en
prof.dr. J.F. Gohy.

Ir. R. Santbergen verdedigt op dinsdag 16
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Optical Absorption
Factor of Solar Cells for PVT Systems’.
Santbergen promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren
zijn prof.dr.ir. R.J.Ch. van Zolingen en
prof.dr.ir. A.A. van Steenhoven.

Mensen

R. Abbel verdedigt op maandag 15
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Supramolecular
Fluorene Based Materials’. Abbel promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.
E.W. Meijer.
C. Ciordas MTD verdedigt op maandag
15 december zijn proefschrift en stellin-

L.M. Gálan Sánchez MSc verdedigt op
woensdag 17 december haar proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De
titel van het proefschrift luidt
‘Functionalized Ionic Liquids Absorption
Solvents for Carbon Dioxide and Olefin
Separation’. Gálan Sánchez promoveert
aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
A.B. de Haan.

(Advertenties)

BTG biomass technology group BV (BTG) is een onafhankelijk bedrijf,
gespecialiseerd in de omzetting van biomassa in biobrandstoffen en bio-energie.
BTG combineert als enig bedrijf in Nederland consultancy, projectontwikkeling en
R&D op het gebied van bio-energie. BTG heeft wereldwijd meer dan 50 bioenergie installaties geïmplementeerd en gefaciliteerd, waaronder verbrandings- en
vergassingsinstallaties, anaërobe vergisters en pellet- en brikettenfabrieken.
Dagelijks werken bij BTG ruim 30 personen enthousiast aan het vergroten van het
aandeel biomassa in de energievoorziening.
De afdeling Consultancy van BTG voert studies uit en geeft advies aan diverse
publieke en private partijen in binnen- en buitenland. Daarbij komen tal van
aspecten van bio-energie aan bod, zoals biomassa beschikbaarheid, logistiek en
voorbewerking, omzetting in energie, financiële aspecten, milieu-effecten en
duurzaamheid. Op www.btgworld.com vind je hierover uitgebreide informatie.
Voor de afdeling Consultancy zoekt BTG een

(Junior) Consultant bio-energie
Functieomschrijving
Je adviseert klanten over de technische en financiële haalbaarheid van omzetting
van biomassa in brandstoffen en energie. Je voert studies uit naar de
beschikbaarheid en duurzaamheid van biomassa. Je identificeert nieuwe
projectmogelijkheden waarbij je tevens aandacht schenkt aan de financiering
hiervan. De projecten worden uitgevoerd in Nederland, in Europa en in
ontwikkelingslanden, veelal in samenwerkingsverband met partners. Door interne
training en werkervaring groei je uit tot een bio-energie expert die zelfstandig zorg
draagt voor uitvoering, coördinatie en financieel beheer van projecten.
Functie-eisen
Je hebt een scherp analytisch vermogen. Je bent ondernemend en in staat om je
snel zaken eigen te maken. Je hebt een academische opleiding met een
technische of natuurwetenschappelijke achtergrond. Ervaring met bio-energie en
thermische conversieprocessen is een pré, maar niet noodzakelijk. Je bent
communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk. Actieve beheersing van
de Engelse taal is een vereiste, beheersing van andere talen (zoals Frans,
Spaans of Portugees) strekt tot aanbeveling.
BTG biedt
Een boeiende functie in een dynamisch bedrijf waar flexibiliteit en eigen initiatief
op prijs worden gesteld en beloond. We bieden je prima kansen voor verdere
ontplooiing en een concurrerend salaris met goede arbeidsvoorwaarden.
Informatie en sollicitatie
Is je interesse gewekt en herken je jezelf in de functie-omschrijving? Stuur dan
uiterlijk 19 december a.s. je schriftelijke sollicitatie aan Dhr. Douwe van den Berg,
hoofd Consultancy BTG, postbus 835, 7500 AV Enschede of aan
vandenberg@btgworld.com. Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact
opnemen via telefoonnummer 053 486 1186.

Ir. P.R. Ross verdedigt op 17 december
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt ‘Ethics and aesthetics in intelligent
product and system design’. Ross promoveert aan de faculteit Industrial Design.
De promotoren zijn prof.dr. C.J.
Overbeeke en prof.dr.ir. L.M.G. Feijs.
Ir. R. Scholte verdedigt op donderdag 18
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Fourier Based Highresolution Near-field Sound Imaging’.
Scholte promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren
zijn prof.dr.ir. N.B. Roozen en prof.dr. H.
Nijmeijer.
Ir. M. van ’t Veer verdedigt op donderdag
18 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Hemodynamic
measurements in coronary, valvular, and
peripheral vascular disease The role of
the Medical Engineer in a cardiovascular
department of a non-academic heart center’. Van ’t Veer promoveert aan de faculteit Biomedische Technologie. De promotoren zijn: prof.dr. N.H.J. Pijls en
prof.dr.ir. F.N. van de Vosse.

Studentenleven
ESWV Qi Dao
Tai chi-veldoefeningen
Zaterdag 13 december van 13.00-17.00
uur houdt ESWV Qi Dao een tai chiworkshop met als thema ‘tai chi-veldoefeningen’. Deze workshop wordt gegeven
door Ruud Raaijmakers.
Meer info en opgeven: www.qidao.nl.
Datum & tijd: zaterdag 13 december,
13.00-17.00 uur. Locatie: Gymnastiekzaal
Studenten Sportcentrum TU/e.
Kosten: leden vijf euro; niet-leden vijftien
euro

Diversen
Stilteruimte
Kerstmoment 2008
Op 17 december 2008 zal er, voor de
tweede keer, in de Stilteruimte een interreligieus kerstmoment plaatsvinden.
Tijdens deze bijeenkomst, die in het
teken zal staan van het licht, zullen door
studenten teksten worden voorgedragen
uit de joodse, christelijke, islamitische en
humanistische traditie die met Kerstmis
in verband staan.
Het Eindhovens Studenten

Muziekgezelschap Quadrivium zal muzikale bijdragen leveren tussen het uitspreken van de teksten.
De bijeenkomst zal gaan duren van 12.45
uur tot 13.15 uur.
Na afloop is er warme chocolademelk en
krentenbrood. Studenten en medewerkers zijn van harte welkom.
De bijeenkomst wordt georganiseerd
door: Elizabeth Fricker en Marie Jantien
Kreeft, personal life coaches van TINT
(voorheen ESK); Didar Houseini en
Amel Donko van de multiculturele studentenvereniging Mosaic, Willemien
Fraaije, Humanistisch
Studentenraadswerk. Meer info:
w.j.t.h.fraaije@tue.nl.

Vredescentrum
Avonddebat ‘De crisis-karavaan’
Donderdagavonds 18 december, aanvang
19.45 uur tot 21.30 uur, vindt in zaal 13
van het Auditorium een avonddebat
plaats met als titel ‘De crisis-karavaan’.
Spreekster zal zijn Linda Polman, schrijfster van het gelijknamige boek. Als opponent zal spreken: Hans van den Hoogen,
van Oxfam-Novib. Hij heeft als manager
van de unit humanitaire en externe fondsen, de taak er voor te zorgen dat de hulp
op de goede plaats komt. De journalist
en schrijfster Linda Polman betoogt in
haar boek juist dat vaak hulpgoederen op
de verkeerde plaats komen en dat vaak
het geld niet goed wordt besteed. Haar
boek ‘De crisis-karavaan’ is in feite een
felle aanval op allerhande misstanden.
(Het boek blijkt overigens een bestseller:
in twee maanden is het al tot de derde
druk gekomen.) In hoeverre zijn haar
beweringen juist en hoe zijn verbeteringen te bereiken? De sprekers zullen eerst
hun standpunten nader toelichten en treden daarna graag in discussie met de
aanwezigen in de zaal.

Vacatures
PhD Student Liquid Crystal Polymer
Networks (V37.658),
Kunststoftechnologie, department of
Chemical Engineering and Chemistry
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.000 t/m 2.558 euro).
PhD student Contract-Based Process
Outsourcing in the Financial Industry
(V39.472), Informations Systems, department of Technology Management (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000
t/m 2.558 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

Ben jij een
High Potential?
www.dekortstewegnaardetop.nl
BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

Partners van BestGraduates 2009

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld
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From the woods to the campus

“We really looked forward to this moment”

Photos: Rien Meulman

Saturday 6 December a
group of 25 international
Master students moved
to the new space cabins
on the TU/e campus.
They are following the
group of 36 that moved
into their space cabins
two weeks before. This
move means that all
international Master
students of this year
have now been definitively accommodated.
“We really looked
forward to this moment”,
says Saudith Durango
Galván from Colombia.
She is one of the
students that lived in a
holiday park in Mierlo in
the past few months.
Durango Galván, a Master

student of Systems and
Control, says that the
holiday park was a good
place to live. “The facilities
are very good compared to
those of some other
students at the university,
but living there also came
with a few drawbacks. We
had no Internet access.
Furthermore, we had to get
up very early to catch the
bus. We had to walk to the
bus stop for 15 minutes and
the bus schedule didn’t
work properly. So we had to
wait a lot at the bus stop.
Transportation to and from
the TU/e took us almost
two hours a day”, she sums
up.
Her friend Ekatarina Mahu
from the Republic of
Moldova, who studies

Sustainable Energy, adds:
“And because we had no
Internet connection, we
had to stay in the library
longer and also arrived in
Mierlo again later at night.
Which meant you had to
walk back through the
woods in the evening,
which was not really comfortable.”
Reyhan Zanis is a Master
student of Systems and
Control and he is from
Indonesia. Two weeks ago
he moved to a space cabin
with an orange interior. He
thinks his new home and
its location on campus are
excellent. Mahu likes the
space cabins too: “We
actually have everything we
need, as it is fully furnished.” Durango Galván

describes some differences
between the ‘old’ and the
‘new’ space cabins. “The
new space cabins have
desks. I like it, because you
have more space to work. I
like the decoration of the
new ones better. It would
be handy to have a freezer
and a microwave. You also
need to buy basic cleaning
things for the kitchen.”

Close to everything
Zanis, Mahu and Durango
Galván already know some
of their new neighbors.
“They are not really new
neighbors for me, as most
of us also lived at the
holiday park Wolfsven in
Mierlo”, explains Zanis.
Mahu: “It’s good that we
are close to everything here

on campus now. We can go
home for lunch and can
meet until late, without
having to worry about the
bus. And it is very nice to
have Internet access at
home at last. In the holiday
park you could not drop by
your home briefly at night
and then continue your
work again. Then you were
stuck if you needed information, for instance to do
your calculations.” Zanis:
“In that way it really
interfered with doing your
assignments. Besides, the
holiday homes did not have
sufficient lighting to study.”

Ice cream
Durango
Galván:
“I
suppose the information
on the rent of the space

Favorite place: Kennispoort by night
Qonita Shahab, who is in
her second year of the
Post Master program
User System Interaction
of the Department of
Industrial design, likes
the Kennispoort
building. “In fact, I’ve
never seen it from the
inside, I just like it from
the outside, because of
its shapes and the blue
lighting at night.”
Shahab likes to take
pictures. “Recently, I got
a new camera, and now I
can take better pictures
at night also. The
lighting of Kennispoort is
very nice to take pictures
of because it changes all
the time. I made a slide
show of a series of
photos I took of this
building.”
Shahab also visited the
Glow festival recently.
“That was great, because of
its interesting large light
projects.
I
like
the
‘Lichtjesroute’ as well but
the shapes are smaller and
more common. I think
Glow is more creative.”
Shahab takes pictures by

Qonita Shahab in front of Kennispoort.
Photo: Rien Meulman

daylight too. “The bowling
pins and the PSV stadium
are some of my favorites in
Eindhoven.”
Shahab, who lived in
Semarang, the capital of
central Java, and in Seoul in
South Korea before, thinks
Eindhoven is rather quiet

in the evening. “My first
impression
was
that
Eindhoven was a bit
boring. The shops are
closed in the evening and
on Sundays and there are
hardly any people in the
streets. But I adapted.” Last
year she bought a discount

card for the railway and
now she travels a lot in the
weekends to other cities in
the Netherlands to see
friends. She likes Utrecht,
Den
Bosch
and
Amsterdam also because
of its historic buildings.
“It’s great to take pictures

there”, she says.
Another subject in her
photographs is nature and
animals. “It’s not easy to
take good pictures of that,
certainly not in Dutch
weather conditions”, she
admits. Only a few days ago
she found out there is a
photography association in
the Bunker, Dekate Mousa.
Shahab: “I would like to
join that association to
meet more people who
share the same interest.”
The pictures she takes are
for herself and for her
friends: “I put them on my
Flickr account.” Finally she
compares the Netherlands
to Indonesia. “I miss the
good weather. I could use
some extra sunshine, but
Eindhoven can’t help
that.”/

cabins on the Internet
before I arrived in the
Netherlands was old. We
expected the rent to be 365
euros, but now it’s over
400 euros. Which is a huge
difference. Most of us pay
also for the computer. That
is 34 euros per month. We
get grants of 600 euros. So
that leaves us about 160
euros a month to live on.
That will be cookies for
Christmas only”, she jokes.
Mahu: “Food is quite
expensive.”
Durango
Galván adds: “We only have
money for eating, and sometimes I indulge in an ice
cream”,
she
says
laughing./

.

Cursor
editors have
moved
The Cursor editors have
moved. We can be found in
the Traverse building,
room 1.32. Our Internet
and e-mail addresses are
unchanged:
www.tue.nl/cursor and
cursor@tue.nl.
Our telephone numbers
have also remained the
same: the general number
will still be 040-247
2961/4020.

.

The photography association
Dekate Mousa is located in the
Bunker. More information:
info@dekatemousa,
040 - 247 8502 and on internet:
www.dekatemousa.nl (in Dutch)

The English Page is
written by Paula van de
Riet and Ingrid
Magilsen. They can be
reached at
engcursor@tue.nl.
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TU/e-ondernemers
in de dop verenigen zich

Van links naar
rechts: Joep van
Putten, Ralf
Coolen en Jan
Belon.

Uitvinden kunnen ze wel aan de TU/e.
Het bedenken van technische oplossingen is immers een wetenschappelijke
uitdaging. Maar om vervolgens een
briljante vondst commercieel uit te
buiten, is voor velen een brug te ver.
Onderzoekers zijn nu eenmaal geen
geboren ondernemers.
Maar het tij keert. De bevlogen wetenschapper is tegenwoordig niet alleen een
idealist. Een onderzoeker met verheven
doelstellingen. Nee, het aanstormende
talent heeft meer oog voor de bijverdiensten. En waarom niet? Loonwerk voor een
bestaande onderneming biedt weliswaar
zekerheid, maar ontneemt dikwijls de
kans om te werken naar eigen inzicht.
Eigen baas over onderzoek en ontwikkeling, dat trekt. Vooral als daar aantrekkelijke winsten uit voortvloeien.
Joep van Putten (20), Jan Belon (21) en
Ralf Coolen (22) vormen de jonge
voorhoede van de ondernemersclub die
aan de TU/e gestalte moet krijgen. Het
drietal doet momenteel onderzoek naar
de belangstelling en behoefte onder
studenten, alumni en starters om zich te
verenigen. De uitkomsten zullen bepalen
of de vereniging er komt en hoe de organisatie van de club eruit komt te zien. Ze
verwachten in januari van het nieuwe jaar
de inventarisatie af te ronden. Maar,
benadrukt het oprichtingsbestuur in koor,
alles rond de ‘Eindhoven University
Business Club’ is nog zeer prematuur.
Een ding staat wel vast; de businessclub
moet professionele allure krijgen.
De drie kartrekkers voeren het voorwerk
uit in samenspraak met vijftien tot
twintig geestverwanten die aan de TU/e
een cursus ondernemen volgden of al een
eigen bedrijf op de campus hebben. In
samenwerking met het Innovation Lab
kwam de groep in oktober bij elkaar. Al
snel borrelde het idee op om een genootschap op te richten. “We hebben mensen
die al voor zichzelf zijn begonnen en er
zitten alumni en studenten bij die nog
met de gedachte spelen. Daarom peilen
we eerst de behoeftes, want die kunnen
sterk verschillen. Het valt wel op dat
iedereen tegen dezelfde problemen
aanloopt”, zegt Coolen. Hij is vierdejaars
masterstudent Technische Bedrijfskunde
en toegevoegd docent bij Industrial
Design, en deelt met Belon (vierdejaars
Industrial Design) en Van Putten (vierdejaars Werktuigbouwkunde en een

Ondernemersvereniging/Frits van Otterdijk
Foto/Bart van Overbeeke
Steeds meer promovendi en studenten van de TU/e zoeken
het ondernemerschap op. Ze willen graag hun idee of product
op de markt verkopen. De belangstelling is groot. Als het een
beetje meezit, telt de campus binnenkort zelfs een heuse
ondernemersvereniging.
eigen onderneming) de belangstelling
voor het ondernemerschap. Coolen:
“Negentig procent van de technische
studenten belandt in het bedrijfsleven. Ze
gaan enthousiast aan de slag, maar weten
dikwijls niet wat in het bedrijfsplan staat.
Ook al word je geen ondernemer, dan is
het toch goed om te weten welke zaken
binnen een onderneming spelen.”
Belon: “De ondernemersvereniging zou
binnen de TU/e als platform kunnen
dienen voor ondernemers en starters.
Een soort ontmoetingspunt waar ze
elkaar treffen en een netwerk kunnen
opbouwen. Een plek om ervaringen uit te
wisselen en te ontdekken waar anderen
mee bezig zijn. Je kunt veel van elkaar
leren.”

Korte lijntjes
Volgens Van Putten moet de ondernemersvereniging vooral een zaak van
studenten worden. “Dan ligt de drempel
lager om aansluiting te zoeken en het
zorgt voor meer diversiteit. Wij hebben
een model voor ogen dat van onderen
naar boven werkt, met korte lijntjes
tussen de studenten. Zodat we snel en
effectief kunnen handelen. En elkaar
oplossingen kunnen aanreiken als er
praktische problemen zijn. Als het onder
de vlag van de universiteit gebeurt, wordt
het meteen zo officieel en van bovenaf
opgelegd.”
Coolen: “De TU/e probeert startende
ondernemers zo goed mogelijk te helpen.
Maar het is niet eenvoudig om overzicht
te houden op alle bedrijvigheid binnen de
universiteit. Je kunt onmogelijk ieder
webwinkeltje in kaart brengen. Studenten
werken dikwijls in hun eentje voor zichzelf. Zelf zou ik ook niet zomaar naar het
Innovation Lab stappen. Ik zal eerder
antwoorden zoeken bij andere studenten
of studieverenigingen. Dat werkt veel
directer en concreter. Sommige proble-

men waar je tegenaan loopt, zijn heel
klein of beperkt. Niet meteen zaken
waarvoor je speciaal een vak gaat volgen.”

Cursussen van TU/e
Hoewel de ondernemersclub duidelijk
een zaak voor en door studenten moet
worden, onderzoekt het drietal niettemin
welke hulp de TU/e biedt. Volgens JanHein van Twist van het Innovation Lab is
dat behoorlijk wat. Twee keer per jaar
kunnen onderzoekers een workshop
volgen over de Valorisation Grant van de
Stichting Techniek en Wetenschap. De
cursisten leren hoe ze in aanmerking
kunnen komen voor deze subsidie. “De
doelgroep is bezig met baanbrekende
technologieën, maar staat er zelden bij
stil hoe ze dat onderzoek in een aanvraagformulier moeten verwoorden om geld te
krijgen”, aldus Van Twist.
Een andere workshop met de titel
‘Building a businesscase’ richt zich op
ondernemen. Het gaat om een dagprogramma dat uitleg geeft over de faciliteiten die de TU/e biedt. De deelnemers
worden ook bijgepraat over zaken als
facturen, netwerken, financiële ondersteuning en het betrekken van de marktgedachte. “Iedere deelnemer houdt een
korte presentatie over zijn of haar
businessplan. Daardoor leren ze marktgericht denken over hun onderzoek.”
Los van deze workshops is er het
Certificaat Technology Entrepreneurship
(CTE), aangeboden door het Innovation
Lab, de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences (IE & IS)en het
Onderwijs en Studenten Service Centrum
(STU). Het halfjaarlijkse programma
komt bovenop de reguliere studie en kost
masterstudenten dus extra inzet. Het
CTE bestaat uit drie onderdelen. Zo biedt
IE & IS keuzevakken die gerelateerd zijn
aan het thema ondernemen. Ook is er een
cursus ondernemersvaardigheden waar

de studenten alles leren over onderhandelen, verkooptechnieken, octrooien,
financiën, interviewtechniek en presentatie. En tot slot is er een Afstudeerproject
Technology Entrepreneurship (ATE),
gebaseerd op een innovatief idee dat is
ontwikkeld aan de TU/e. Dit idee moet
meestal nog verder uitgewerkt worden,
zowel op technisch gebied als op bedrijfskundig vlak. Van Twist: “We koppelen
daarom altijd een vakinhoudelijke
student aan een student bedrijfskunde of
economie. Ze schrijven een bedrijfsplan
en studeren daarnaast af op een onderwerp dat inhoudelijk bijdraagt aan dat
bedrijfsplan.”
Sinds enkele jaren ijvert de universiteit
om de kloof te dichten tussen onderzoek
en commercie. Het Innovation Lab
begeleidt ondernemers in de dop vanaf de
start tot aan de daadwerkelijke productie.
“We inventariseren, begeleiden en helpen
bij het aantrekken van kapitaal. Kortom;
we brengen structuur aan”, zegt Van
Twist. Het missionariswerk begint
vruchten af te werpen. Jaarlijks zien via
de TU/e ongeveer vijftien nieuwe
bedrijven het daglicht. En het CTEprogramma heeft intussen vijf ondernemingen van alumni opgeleverd. Het
gaat om eenmansbedrijfjes die met overheidssubsidie en facilitaire hulp van de
TU/e zijn opgericht. Na verloop van drie
tot vijf jaar moeten ze in staat zijn om
hun eigen broek op te houden. Dan moet
de periode van onderzoek en voorbereiding worden bekroond met een
product dat geld in het laatje brengt.
Zover zijn Coolen en Belon nog niet.
Maar ze staan in de startblokken. Ze zijn
door de cursus ondernemen helemaal
warmgelopen om een eigen bedrijf te
beginnen. En een businessclub is volgens
hen niet meer dan een logische stap.
Belon: “Het aantal leden is voor ons niet
bepalend. We kijken ook naar de potentie
van de club. Liever een kleine club die
gestaag groeit, dan een overhaaste
zeepbel die uit elkaar spat.”
Coolen: “Net zoals dat gaat met een
hobby, droom ik ervan om andere studenten ook zo enthousiast te krijgen en te
helpen. Er gaat zeker iets moois ontstaan.
Het ondernemerschap aan de TU/e is
hot.”/

.
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De onderschatte rol van de wiskunde

/Gratis naar
concert zZz +
IndieDisco

Niet iedereen is zich er even
bewust van, maar wiskunde
wordt gebruikt bij het voorspellen van het weer, op de
beurs, bij het reguleren van
verkeersstromen, de logistiek
in de Bavaria Brouwerij en voor
de snelste route als DHL pakjes
moet bezorgen. En als we de
tv-serie ‘Numb3rs’ moeten
geloven zelfs bij het oplossen
van misdaden. Met andere
woorden: de westerse maatschappij kan niet zonder.
Prof.dr. Bob Mattheij, hoogleraar scientific computing aan
de TU/e, vertelt hierover in een
lezing bij Studium Generale.
Het rijtje van wiskundige activiteiten laat zich makkelijk uitbreiden met allerlei specialistisch onderzoek: microlekken
detecteren in vacuüm koffieverpakkingen, botsproeven
simuleren, het voorspellen van
betonrot. Mattheij stelde eerder
in Cursor: “Het nut van wiskunde wordt door de maatschappij vaak onderschat.
Praktische vragen dienen zich
zelden als een wiskundig
probleem aan. Maar als je je
bedenkt dat een simulatiemodel
ook ‘gewoon’ wiskunde is, ligt
het voor de hand een beroep te
doen op een wiskundige.”
Echter, wiskunde heeft al langer

zZz staat voor bezwerende, op zwepende en catchy psychedelica.
Drum, zang en ‘smerige’, vaak
‘geloopte’ orgelgeluiden bepalen
het geluidenspectrum van deze
Amsterdammers. Kenners horen
The Doors, Hawkwind, Ozric
Tentacles, maar ook The Damned
en Jon Spencer. Het duo werd in
2000 opgericht en leverde met ‘The
Sound of zZz’ in 2005 meteen een
dijk van een album af.

Woensdag 17 december, 11.45 uur Blauwe Zaal,
Auditorium.
Foto-inzet: Bart van Overbeeke

een imagoprobleem: het is saai
en moeilijk. Al zal het wiskundebeeld van velen vooral bepaald
worden door ervaringen van de
middelbare school. En het is
natuurlijk niet zo zichtbaar. Veel

wiskunde zit verborgen, bijvoorbeeld als embedded system.
Dat veel mensen dat niet weten,
is begrijpelijk. Dat het bedrijfsleven dit te weinig beseft, baart
Mattheij meer zorgen. In de

lezing bij Studium Generale
vertelt hij over de essentiële
bijdrage van wiskunde aan de
vele technologische ontwikkelingen en daarmee aan de maatschappij./

.

Een klein jongetje met rode ballon in Parijs
Hitchcock liet in een van zijn
films de schurk de ballon van
een klein kindje knallen, om te
laten zien hoe slecht hij was.
Want: kinderen en ballonnen
zijn bijna heilig. Dat blijkt ook
uit de film ‘Le voyage du ballon
rouge’ van de Taiwanese regisseur Hou Hsiao-Hsien. Het is
een remake van de film van
Albert Lamorisse uit 1956,
waarin een jongetje zijn
eenzaamheid verdrijft door
vriendschap te sluiten met een
rode ballon die hem vergezelt
door Parijs. Het resultaat van
Hou’s inspanningen: de
remake is nog mooier dan het
origineel.
Een blonde Juliette Binoche is
Suzanne, een docente annex
poppenspeelster in Parijs. Ze
heeft een uitermate druk leven,
ze voedt haar twee kinderen
Simon en Louise alleen op sinds
hun vader is vertrokken. De
hypernerveuze Suzanne is veel
weg en als ze thuis is, vraagt ze
constant om aandacht en liefde,
vooral van Simon. Om zichzelf
te ontlasten, huurt ze een au pair
in: Song Fang, een Taiwanese
die studeert aan de Parijse filmacademie. Song en Simon
kunnen het goed met elkaar
vinden. Song vertelt Simon over
hoe ze als buitenstaander Parijs
ervaart, over haar eigen geschiedenis en over de film ‘Le ballon
rouge’ van Lamorisse. Zo daagt
ze hem uit om mee de straat op
te gaan. Het vervolg van de film
is een reeks wandelingen van
Simon en Song door het
prachtige Parijs. De speelse en
plagerige manier waarop de
ballon in al die film-over-filmin-de-film-elementen het
jongetje uitdaagt, is ook een
pleidooi voor het wandelen,
slenteren en kijken naar de

Zes lezers van Cursor (twee maal
drie kaarten) kunnen op vrijdag 12
december gratis naar dit concert en
het aansluitende IndieDisco: prima
dansbare alternatieve en dansbare
gitaarrock met het Amsterdams djduo RobotRock. Liefhebbers voor
de vrijkaarten moeten een mail
sturen naar winnen@effenaar.nl.
onder vermelding van ‘zZz +
IndieDisco’. Wie het eerst mailt, die
het eerst maalt.

/De verantwoordelijkheid van
De Sade

Markies de Sade brengt zijn laatste
dagen door in de psychiatrische in stelling van Charenton. De direc teur van het instituut neemt De
Sade zijn pen en papier af, maar hij
blijft schrijven: met wijn op zijn
lakens, met bloed op zijn kleren,
met stront op de muren. Of hij
fluistert zijn wrede pornografische
verhalen door de muren, van
patiënt tot patiënt. In het toneel stuk ‘Quills’ van De Roovers fan taseert toneelauteur Doug Wright
over wat er gebeurt als De Sades
verhalen zouden ontsporen. Waar
eindigt de verantwoordelijkheid
van de schrijver, waar begint de
verbeelding van de lezer? De
Belgische toneelgroep De Roovers
blaast tevens de toneelkunst van
de ‘grand guignol’ nieuw leven in,
een bloeddorstig spektakeltheater
met moord, doodslag en
nagemaakte lichaamsdelen.
Plaza Futura, donderdag 11
december, 20.30 uur.

/Donkere dagen
in het Gaslab
echte wereld, in plaats van
spelen op de computer.
‘Le ballon rouge’ maakte Hou op
uitnodiging van het jarige
Musée d’Orsay, die hem vroeg
een film in en over Parijs te
maken. Al lezende raakte Hou zonder dat hij hem gezien hadgefascineerd door de film over
een bijzondere vriendschap
tussen een ballon en een
jongetje. Een mooi toeval was
dat het museum ook een
schilderij van een rode ballon
bezit, ‘Le ballon’ van Félix
Valotton (1899) dat Hou op een
speelse manier tussen zijn
beelden verwerkt.
Hou houdt ervan om, ook in
deze ‘kinderfilm’, allerlei verdiepingselementen terloops toe te
voegen. Zoals Song die filmstudente in den vreemde is of de
moeder die poppenspeelster is,

een verwijzing naar een van
Hou’s eerdere films, ‘The
puppetmaster’.
Het verschil met het origineel
vertelt Hou in een interview in
NRC. “Mijn film is geen moralistische vertelling over het
moderne leven, het is er de
registratie van. In 1956 was de
ballon het symbool voor de
vrijheid. De vrijheid zat toen wel
in het jongetje, alleen de buitenwereld was niet vrij. Nu oogt het
leven vrij, maar de mensen zijn
er de gevangenen van.”

geniet hij een grote reputatie en
bijna al zijn films hebben op de
grote internationale festivals
prijzen en speciale juryvermeldingen gewonnen, veelal voor
beste film en regie. De critici
zijn wederom tamelijk unaniem:
‘Le voyage du ballon rouge’ is
prachtig gedraaid, de verdienste
van zijn vaste cameraman Mark
Lee. Het is het Parijs met kleine
straatjes in prachtig licht,
knusse huisjes met grote ramen
en in de wind fladderende was
aan de lijn./

.

Prachtig gedraaid
Hou (1947, Meixian, China) is
een van de belangrijkste filmmakers uit het laatste decennium. Hij verhuisde op jonge
leeftijd naar Taiwan en ging in
1969 naar de filmacademie.
Zeker onder collega’s en critici

De film ‘Le voyage du ballon rouge’
draait op donderdag 11, dinsdag 16 en
woensdag 17 december om 20.00 uur in
De Zwarte Doos op het TU/e-terrein.

Onder bovenstaande titel zijn er
optredens van Kwanta aka Sticky
Note, Autonon, Apzolut en Droon.
Allen bands met dezelfde muziek stijl: breakcore, maar allemaal
anders. Kwanta is vast lid van de
Utrechtse drum ‘n base formatie
Utreg Massive Crew, maar in zijn
eentje doet hij juist weer andere
dingen met elektronica. Autonon
switchte van zijn klassieke
achtgrond naar achtereenvolgens
punk, metal, songer-songwriter en
nu elektronische muziek. Apzolut
is een blanke Antilliaanse
Nijmeegse knaap die streeft naar
heftige elektronische muziek.
Tenslotte Droon: breakcore van
Belgische komaf die de laatste tijd
goed internationaal scoort.
Donderdag 11 december, Gaslab,
20.30 uur.
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‘Sporthogeschool leidt
tot kamernood’
Als er niet snel iets wordt
ondernomen, dan leidt de
komst van de Fontys
sporthogeschool tot
grote kamerschaarste
in Eindhoven. Dat zegt
bemiddelaar
Kamernet.nl. De lokale
PvdA wil ondertussen her
en der kamerbewoning
afremmen door straten
‘op slot’ te doen.
Onlangs maakten Fontys
en de gemeente Eindhoven
bekend dat de sporthogeschool van Fontys, die nu
nog verspreid zit over
Sittard en Tilburg, naar
Eindhoven komt. Het doel
is om in 2012 van start te
gaan. Daarmee komt een
instelling met zo’n tweeduizend studenten naar
Eindhoven.
“De gevolgen zullen niet
misselijk zijn”, reageert
Bas van Geenen, woordvoerder van Kamernet.nl.
“De afgelopen tijd is de
huurprijs met zo’n veer-

tien procent gestegen, veel
meer dan de inflatie. Dat
geeft aan dat er momenteel
al schaarste is. Als er dan
vijfhonderd of meer extra
kamerzoekenden
bij
komen, heeft dat grote gevolgen.” Om de extra vraag
op te vangen, zou er direct
moeten worden begonnen
met plannen voor extra
woningen. “Voordat die
woningen af zijn, ben je
jaren verder”, aldus Van
Geenen.
Hannie de Groot, persvoorlichter van Vestide, de
grote studentenhuisvester
van Eindhoven: “Dat de
sporthogeschool
naar
Eindhoven komt, is een
succes dat past in de nota
Studentenstad Eindhoven.
We
zullen
met
de
gemeente overleggen of er
extra woningen bij moeten
komen en waar het geld
vandaan komt.” Een voorspelling van het effect van
zo’n vijfhonderd extra
woningzoekenden wil ze

niet doen. “Daarvoor is het
nog niet concreet genoeg.”
De lokale PvdA-afdeling
verspreidde twee weken
geleden stadsbreed een
krant waarin de partij
aangeeft dat ze weer kamerverhuurvergunningen wil
invoeren. Marjon Vissers,
fractielid van de PvdA: “We
kijken nog met juristen
hoe we het kunnen
vormgeven, maar we
willen op straatniveau
bepalen of deze al dan niet
op slot gaan. Er zijn straten
met meer dan zeventig
procent aan studentenwoningen en daar trekken
de normale bewoners
weg.”
Op de vraag hoe dit plan
gaat samenwerken met de
extra woningzoekenden
van de sporthogeschool reageert Vissers verrast: “Dat
is een goede vraag, die ga ik
in de fractie brengen.”
(www.shift040.nl)/

.

Gehandicaptensport centraal
tijdens ‘ParaLINTics’
Ben je sportief en wil je
wel eens een nieuwe
sport proberen? Of lijkt
het je gewoon leuk om
met een clubje vrienden
een paar dagen gezellig
bezig te zijn? Dan is de
jaarlijkse Van Lint
Studentensportweek
(LSSW), georganiseerd
door de Eindhovense
Studenten Sport
Federatie (ESSF) vast iets
voor jou. Dit jaar staat de
LSSW in het teken van de
gehandicaptensport en
het evenement is voor
deze gelegenheid omgedoopt tot de
‘ParaLINTics’.
De deelnemers kunnen
zich -naast de gebruikelijke sporten- onder meer
kunnen wagen aan rolstoelbasketbal, zitvolleybal
en blindenvoetbal.
De sportweek vindt plaats
in het studentensportcentrum op de avonden

van maandag 15 tot en met
donderdag 18 december,
vanaf 17.00 uur, en vormt
volgens de organisatoren
de ideale voorbereiding op
de inactieve kerstperiode
bij ouders en schoonouders.
Er vinden in de genoemde
week
geen
reguliere
training plaats in het studentensportcentrum. Met
meer dan 350 deelnemende teams is de
LSSW het grootste indoorstudentensporttoernooi
van Eindhoven.
De betrokken studentensportverenigingen organiseren elk een toernooi,
bestaande uit voorrondes
en
een
finaleronde,
waarvoor je je per sport
met een team kunt inschrijven. De dagen zijn
opgedeeld in twee blokken,
vanaf 17.00 uur en 20.30
uur, zodat je elke dag aan
twee verschillende sporten

kunt deelnemen. Maandag
zijn de voorrondes voor
badminton, zitvolleybal,
basketbal, kanopolo en rolstoelbasketbal. Dinsdag is
de keuze uit zaalvoetbal,
waterpolo of tafeltennis.
Woensdag staan knotsbal,
volleybal,
squash
en
‘stormbaan’ op het programma en op donderdag
begint in het eerste blok
om 17.00 uur tchouckbal
(de bal moet hierbij in een
soort trampoline worden
gegooid en daarna worden
opgevangen), unihockey,
blindenvoetbal en frisbee,
waarna het avondblok
vanaf 20.30 uur is ingeruimd voor de finales
van alle sporten./

.

Voor meer informatie of
inschrijven:
http://www.essf.nl/www/
essf.php?id=16.

Sinten en pieten overspoelen TU/e

Foto 4
Foto 1

Het was vorige week bijna onmogelijk om géén Sint of pieten
te zien. Blijkbaar waren er genoeg brave studenten dit jaar,
want de Sint legde heel wat bezoekjes af aan de TU/e. In aller lei gedaanten, maar wel met een paar gemeenschappelijke
noemers; een rode tabberd, een witte baard en daaronder een
relatief jong gezicht. De goedheiligman en zijn pieten doken
onder meer op bij studentenvereniging Demos (foto 1) en bij
studieverenigingen Japie (foto 2) en CHEOPS (foto 3).
Sinterwaals kwam bij Van der Waals op bezoek (foto 4). De

Foto 3

traditie wil dat de Sint bij deze studievereniging
voor de viering beducht moet zijn op ‘ontvoerders’.
Om hem veilig te stellen, hadden bestuursleden de
goedheiligman opgesloten. Helaas is dat tegen hem
gebruikt, toen studenten de deur en de gang in
N-laag blokkeerden. Jeroen Geerts van Van der
Waals vertelt: “Een bestuurslid heeft met het
zakmes het slot open kunnen maken en we hebben
de gang vrij kunnen maken. Sinterwaals is uiteinde lijk niet ontvoerd.”

Foto 2

En hoe is het in Helsinki?

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

Een half jaar in Finland
studeren, levert een hoop
enthousiaste reacties op.
Tijdens het herfstsemester in Helsinki studeren,
leidt vaak tot grote verbazing. “Wie gaat er nou
naar Finland wanneer de

zomer net voorbij is en de
dagen alleen maar korter
en natter worden?” Nou,
ik dus.
Na drie maanden snap ik
inmiddels wel waarom ze
me probeerden te waarschuwen: de levendigheid
die de eerste paar weken
nog te zien was, werd al
heel snel minder. De
mensen blijven het liefst
binnen, waar het warm en
droog is. Het daglicht
beperkte zich snel tot
slechts een paar uurtjes.
En voor de hoeveelheid
regen had ik net zo goed
in Nederland kunnen
blijven.
Maar je zult me niet
teveel horen klagen!
Finland is een geweldig
interessant land en met
de juiste mensen en het
actieve studentenleven

hoef je geen moment stil
te zitten. En als het allemaal te somber wordt,
kun je altijd de sauna
invluchten.
Ik volg hier aan de TU
van Helsinki, oftewel
TKK, mijn laatste mastervakken. De universiteit
ligt, net als de rest van de
stad, verspreid in een bos,
grenzend aan de
Baltische Zee. Qua onderwijs heeft het veel
gemeen met de TU/e. In
plaats van Philips hebben
ze hier Nokia, dat elk
college toch wel minstens
een keer genoemd wordt.
Ook qua studentenleven
zijn er veel overeenkomsten met Eindhoven.
De ‘Guilds’ -de studieverenigingen- zijn ontzettend actief en altijd
herkenbaar aan de

gekleurde overalls. Een
SitSit is een soort cantus,
alleen dan in pak en met
diner. En verder wordt
elke gelegenheid aangegrepen om een goed
feestje te bouwen. De
Finnen zijn een bijzonder
volk, erg vriendelijk, maar
wel stil. Een enkele knik
kan zoveel betekenen als
“Goedendag, hoe gaat het
en zullen we een biertje
pakken?”.
Mijn semester hier is
helaas alweer bijna over.
Eerst de tentamens en
daarna ga ik ontdekken
hoe het is om de feestdagen in het donker en de
kou te vieren. Hopelijk
kan ik nog wat van de
omgeving zien, maar een
ding heb ik wel beseft: om
het echte leven van
Finland te zien, zal ik

toch nog een keer in de
zomer moeten terugkomen!

Selinde van Raalte,
studente Technische
Bedrijfskunde
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Latent Talent op de planken

Industria viert negende
lustrum met goed doel
Industria, de studievereniging van Technische Bedrijfskunde, had
vorige week één en ander
te vieren. Industria
bestond 27 november op
de kop af 45 jaar. Met de
lancering van een project
voor ontwikkelingshulp
werd de week geopend.
De studievereniging wil
een drietal ‘goede’ studenten rond de zomer van
2009 naar Kenia sturen.
Ze gaan daar participeren
in een ontwikkelingsproject, dat nog moet
worden uitgezocht met
stichting Twiga. Het idee is

“Waarom doen we dit? Omdat het kan!”
Hiermee opende het SSRE-dispuut Latent
Talent zijn jaarlijkse cabaretvoorstelling,
maandagavond in de Blauwe Zaal. De twee
uur durende show bestond uit een vijftiental
sketches, met, volgens het programma boekje, weinig tot geen rode draad.
Voor het derde achtereenvolgende jaar werd

de voorstelling, waaraan alle dispuutsleden
meedoen, geleid door professioneel regis seur Rob van Otterdijk. Aan hem de zware
taak om met zeventien studenten zonder
enige achtergrond in theaterspel een goed lopende komedie te maken.
Foto: Rien Meulman

Eindhoven vijfde leukste studentenstad
Eindhoven staat met
Nijmegen, Leiden en
Enschede op een gedeelde vijfde plaats qua
kwaliteit van het studentenleven in de nieuwe
Keuzegids Hoger
Onderwijs.
De studenten in deze
steden beoordelen het

geheel van cultuur, horeca
en vereniging in hun stad
met gemiddeld een 7,6.
De
stichting
Hoger
Onderwijs
Persbureau
stelt jaarlijks de Keuzegids
samen en vraagt daarvoor
aan zo’n 15.000 hbo- en
universiteitsstudenten hoe
ze hun stad beoordelen. De
ranking
geeft
het

gemiddelde weer over de
afgelopen
drie
jaren.
Amsterdam staat daarin op
kop (gemiddeld een 8,3),
gevolgd door Groningen
(8,2) en Utrecht (8,0). Dan
volgen nog Maastricht en
Rotterdam (7,9), daarachter komt de groep met
Eindhoven erin./

.

dat Bedrijfskundestudenten
daar
beginnende
ondernemers of boeren
adviseren. Rick Coppens,
voorzitter van Industria:
“We wilden ons inzetten
voor de maatschappij.
Bovendien wilden we iets
anders dan anders doen.”
De studievereniging probeert de komende tijd
tussen de zeven- en tienduizend euro voor het
project bij elkaar te sprokkelen. Het diesfeest op
dinsdag bracht al achthonderd euro in het laatje.
De studenten worden
begin volgend jaar geselecteerd./

.

TU/e-alumnus wint scriptieprijs
TU/e-alumnus
Charles
Smeets heeft deze week de
Scriptieprijs 2008 van
adviesbureau Berenschot
gewonnen. Smeets studeerde in maart af bij
Bouwkunde. Voor zijn
scriptie kreeg hij een 8.
Leon de Beer, TU/estudent Innovation Management, werd vierde.
Smeets onderzocht welke
strategieën je als duurzame energieleverancier
het beste kunt toepassen,
zodat het beter aansluit op
wensen van de klant. In het
bijzonder keek hij naar
nieuwbouwprojecten. De
alumnus won vijftien-

honderd euro en gaat dit in
zijn eigen bedrijf investeren. Hij faciliteert een
online community waarop
mensen ideeën voor maatschappelijke en duurzame
concepten
kunnen
lanceren en uitwerken. In
totaal waren er dertig ingezonden scripties en uiteindelijk zes genomineerden.
De jury beoordeelde op
innovativiteit, aanwezigheid van een opmerkelijk
inzicht en de praktische
toepasbaarheid in het
adviesvak. Overigens werd
Smeets dit jaar ook al
tweede bij de BCM
scriptieprijs./

.

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:
Nicole Tilmans (eerstejaars Bouwkunde) en Ruud Abrahams (derdejaars
Scheikundige Technologie). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en
geven commentaar.

Marije Haverhals is 21 jaar
en inmiddels vierdejaars
studente Technische
Natuurkunde. Ze komt oor spronkelijk uit SprangCapelle, een dorp bij
Waalwijk. Ze is lid van het
damesdispuut van Van der
Waals, waar ze vaak
gezellige dingen mee gaat
doen. Bovendien is ze dit
jaar lid geworden van de
studentenvereniging
Demos. Haar hobby’s zijn
films kijken en boeken
lezen. Ze doet niet aan
sport, maar koopt wel elk
jaar trouw een sportkaart.
Als bijbaantje is ze studen tenassistent bij STOOR, de
STudenten Onderwijs
ORganisatie van
Technische Natuurkunde.
Haar must-have-item is
een camouflagestift.
Verder moet ze altijd
chocola in huis hebben.

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

De rozen en de plantjes in de
kamer vindt Nicole echt iets
voor meisjes; deze kamer is
zeker van een vrouw. De
kamer is erg opgeruimd;
deze studente woont hier
nog niet zo lang. Of mis schien juist wel, omdat alles
een eigen plekje heeft. Het
enige boek dat Nicole
herkent in de kast is een
Calculusboek. Ook ziet ze
veel verslagen liggen. Deze
studente zal Technische
Bedrijfskunde studeren,
want dat past volgens Nicole
wel bij deze kamer. Ze zal
geen eerstejaars zijn, want
daar staan te veel boeken
voor in de kast. Derdejaars is
een betere optie. Een dieren -

liefhebber is deze studente
zeker; er staat een hond en
een kat op de foto’s, en bo vendien heeft ze schattige
badeendjes (ahum). Haar
hobby’s zullen reizen en
uitgaan zijn, wat te zien is op
de foto’s die aan de muur
hangen. Ze komt op Nicole
niet over als een sportief
type, dus ze zal niet aan
sport doen. Haar must-haveitem is make-up. Verder zal
ze altijd wijn in huis moeten
hebben.
Ow, dit is een meidenkamer!
Dat is meteen duidelijk voor
Ruud, door het rode hoedje,
de bloemen en de keuze van
accessoires. Het is wel heel

opgeruimd en netjes, om eng
van te worden, zegt Ruud. Ze
is vrijgezel, want ze heeft
een eenpersoonsbed. Ruud
vindt de badeendjes echt
foeilelijk. Hij ziet een roze
shirt op de stoel liggen, dus
ze zal wel actief zijn binnen
een vereniging. Ze zal geen
uitgaanstype zijn, eerder een
vakantietype. De studie van
deze studente? Alle studies
passeren de revue.
Misschien is het wel
Scheikundige Technologie,
een boek in de kast herkent
hij namelijk. Maar het kan
eigenlijk geen studente van
zijn eigen studie zijn, anders
had hij de kamer wel
herkend. Het zou ook

Bouwkunde kunnen zijn; het
is in ieder geval geen
moeilijke studie. Uiteindelijk
kiest hij voor Industrial
Design. Ruud gokt verder dat
ze vierdejaars is. Haar hobby
is lezen en haar sport paard rijden en hockey. Ze is erg op
zichzelf en haar must-haveitem is oordopjes. Wat ze
altijd in huis moet hebben:
Ruud vindt bier wel lekker. Er
ontstaat een misverstand
want Ruud denkt dat ze bier
in huis moet hebben als hij
een keertje langs komt. Voor
zichzelf zal ze wel wijn in
huis hebben.

What’s up?, is de naam
van deze rubriek. Ik word
dus geacht iets te
schrijven over wat ‘up’ is,
en deze week is dat het
geruzie over de harde
knip. Minister Plasterk wil
de bachelor en de master
scheiden, studenten
willen dat niet. Daar zou ik
wel over willen schrijven,
maar ik begrijp er niks
van. Waarom wil Plasterk
zo graag een harde grens
tussen bachelor en
master? BaMa op de
universiteit is zoiets als
onderbouw en bovenbouw
op de middelbare school.
Er is wel verschil (zoals
bier drinken op school feesten), maar in feite zijn
de twee onlosmakelijk
verbonden. Een bachelor
is niks waard zonder
master. “Maar dat is nu
net wat we willen verande ren”, hoor ik Plasterk al
zeggen. Lekkere boel, de
ene opleiding promoten
door de overstap naar een
andere te bemoeilijken.
Bovendien lijkt me toch
dat Nederland baat heeft
bij veel masters.
Misschien dan om de
overstap naar een andere
universiteit te stimuleren?
Plasterk denkt dat studen ten na een jaar niksdoen
wel eens andere kroegen
willen zien? Toch begrijp
ik ook de studenten niet
die tegen de harde knip
zijn. Wat is er tegen een
harde deadline ergens in
je studie? Dat hebben
studenten toch nodig (ik
wel). En als je door één vak
een jaar moet wachten,
dan doe je dat vak toch
mondeling (dat heb ik
meermalen gedaan en dat
was nooit een probleem).
Of je gaat bestuurswerk
doen, of demonstreren in
Den Haag. Of desnoods
alvast vakken volgen. Het
lijkt er dus op dat de harde
knip vooral de lanter fantende student zal
treffen, en daar hoeven we
volgens mij geen mede lijden mee te hebben. In
feite is het protest van de
studenten er een tegen het
BaMa-stelsel, en daar zijn
ze dan rijkelijk laat mee.
Maar zoals ik al zei, ik
begrijp er eigenlijk niks
van.
Bram van Gessel is
student Technische
Natuurkunde
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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:

Mieke Kleppe / 23 / vijfdejaars Human
Technology Interaction
Wanneer: sinds ’n maand met tussendoor ook
andere afbeeldingen
Wat:
zelfgemaakte foto (zonder Photoshop!)
Waarom: “Ik was in Japan om een vriendin op te
zoeken die een jaar in Nagasaki verbleef. Japan is
een duur land. Het leukste zijn al die mensen. Ten
eerste omdat het er veel zijn en velen zien er
grappig uit, zoals de lilita’s en de gothic-lolita’s.
Tokyo is een drukke stad. Er is een kruispunt waar
je kruislings moet oversteken en als dan de stoplichten voor voetgangers op groen springen, weet je
niet wat je ziet. Zó druk en de toeristen maar
filmen. Als je een paar straten verder gaat, vind je
een parkje waar het zo rustig is en daar is deze foto
van. Dit stond voor een
tempel daar. Ik vind het
een mooie compositie en
leuk om een herinnering
aan een vakantie op mijn
desktop te hebben. Wat
het precies is, weet ik
niet, maar het zag er wel
interessant uit.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
“Go and get laid”, luidt het advies aan
Holden Caulfield, die zich in ‘Catcher
in the rye’ van J.D. Salinger bij een arts
meldt, omdat hij zich niet lekker voelt.
Ik weet niet hoe ik dit advies moet
vertalen, maar Caulfield weet wat hem
te doen staat en vervoegt zich bij een
bordeel. Wat daar gebeurt ben ik
vergeten; niet zo veel, geloof ik.
Met de liefde was het altijd al slecht
gesteld; daarom wordt er zoveel over
geschreven; van het Hooglied in het
Oude Testament, via Ovidius’ Ars
Amandi -niets te maken met ons CvBtot Jaap Fischers,

‘Je kan van zoveel vrouwen houwen,
je kan met zoveel vrouwen trouwen,
als je er wat in ziet,
maar liefde is dat niet.’
Maar, ik wil het over de lichamelijke
liefde hebben, want daar gaat van alles
mis. Blijkens tv-uitzendingen van
Goedele Liekens, die daar professioneel
-bijna professoraal- van op de hoogte is,
weten speciaal jongens bijna niets van
seks, en al helemaal niets van de andere
sekse. Ze doen het wel vaak en met
iedereen en soms -tot grote zorg van
minister Rouvoet- tegen beledigend
minuscule betaling, maar ‘liefde is dat
niet’.
Niemand kent de klassieken nog. Zo

weet bijna niemand dat zowel de
vreugden als de kwalijke gevolgen van
de lichamelijke liefde naar één en
dezelfde godin genoemd zijn. De lustopwekkende middelen, afrodisiaca, zijn
afgeleid van de Griekse godin van de
liefde Aphrodite; de soa’s, ook wel
venerische ziekten genoemd, verwijzen
naar Aphrodite’s Romeinse zuster
Venus (genitief: Veneris). Niet dat je
met deze wetenschap hoge ogen zult
gooien in de lichamelijke liefde, maar
om Hannibal -in het Duits- te citeren:
‘Es gibt keine unnütze Kenntnisse’.
Dus, wie weet, is de voorziene partner
van deze ‘Kenntnis’ wel onder de
indruk.
Andere misverstanden betreffen

Viagra, waar ook wel eens iets over
gezegd mag worden. De Viagra valt niet
onder Aphrodite: het is geen lustopwekkend middel, maar een vaatverwijder, die ontwikkeld is ten behoeve
van hartpatiënten met te nauwe aderen.
Ook bij de lichamelijke liefde kan vaatvernauwing een probleem zijn vandaar. Maar nogmaals, voor de lust
moet je zelf zorgen. Dat laatste is maar
goed ook, anders kwam je nooit van je
opwinding af. Daarvoor is dan weer een
andere Romeinse god verantwoordelijk: Priapus, maar dat is ‘Kenntnis’
voor gevorderden.
Het beste advies is misschien toch:
‘Go and get laid’.

