
Eredoctoraat naar Amerikaanse hoogleraar
Prof.dr. Samuel Stupp, direc-
teur van het Institute for
BioNanotechnology in Medi-
cine in Chicago, krijgt op
vrijdag 24 april 2009 een ere-
doctoraat van de TU/e. Dat
heeft het College van Bestuur
van de TU/e deze week beslo-
ten. 

Stupp (57) krijgt de onder-
scheiding voor zijn baan-
brekende onderzoek naar zachte
materialen en toepassingen van
complexe moleculaire systemen
in de biomedische technologie.
Zijn werk wordt onder meer toe-
gepast in de regeneratieve
geneeskunde, kankertherapie
en functionele materialen.
Stupp ontvangt zijn eredoc-
toraat tijdens de viering van
de 53ste dies natalis van de
universiteit. Erepromotor is
prof.dr. Bert Meijer van de
faculteiten Scheikundige
Technologie en Biomedische
Technologie.
Momenteel houdt Stupp zich
bezig met onderzoek naar bio-
materialen. Hij wil meer begrip

krijgen van het verband tussen
structuren op heel kleine schaal
en de eigenschappen van een
materiaal op macro-schaal.
Daarbij speelt ‘zelf-assemblage’
en ‘zelf-organisatie’ van mole-
culen een centrale rol. 
Stupps onderzoek heeft onder
andere belangrijke toepassingen
bij het behandelen van bescha-
digd ruggenmerg en voor de
regeneratie van de hartspier na
een hartaanval.

Volgens erepromotor Meijer ligt
Stupps grote kracht in het
scheppen van raakvlakken
tussen verschillende disciplines,
zodanig dat onderzoekers uit de
verschillende vakgebieden
kunnen bijdragen aan het op-
lossen van een wetenschappelijk
probleem. Stupp is sinds 2000
directeur van het Institute for
BioNanotechnology in Medicine
van Northwestern University, in
Chicago, Verenigde Staten, waar
hij aanstellingen heeft bij
meerdere faculteiten: een illu-
stratie van zijn interdisciplinaire
houding. 
De verwachting is dat Stupps
benoeming zowel het bio-
medische als het polymeren-
onderzoek aan de TU/e een
impuls zal geven, onder meer
door het uitwisselen van
promovendi en medewerkers
met het Institute for BioNano-
technology in Medicine. 

Samuel Stupp werd in 2006
uitgeroepen tot één van de ‘15
Scientists That Will Change Your
World’ door de Biotechnology
Industrial Organization./.

Vici-subsidie voor twee
TU/e-onderzoekers
De TU/e heeft dit jaar twee van
de dertig Vici-subsidies van
NWO binnengehaald. Prof.dr.
Andrea Fiore van Technische
Natuurkunde en prof.dr. Remco
van der Hofstad van Wiskunde
& Informatica krijgen de
prestigieuze subsidie -van
maximaal 1,25 miljoen euro-
om de komende vijf jaar een
onderzoeksgroep (verder) op te
bouwen.

Fiore, sinds 2007 hoogleraar
Photonics en Semiconductor
Nanophysics, krijgt de Vici-
subsidie om geïntegreerde foto-
nische schakelingen te maken
voor individuele lichtdeeltjes
met het oog op toepassingen in
de kwantumcryptografie, een
vakgebied dat volgens Fiore snel
groeit en dat belangrijke toepas-
singen heeft in het beveiligen van
informatiestromen. “We willen
fotonen één voor één kunnen
produceren, detecteren en mani-
puleren. De losse componenten
bestaan gedeeltelijk al, maar de
uitdaging is om ze te integreren
in een chip.” Met de chips
zouden bijvoorbeeld bank-
gegevens gecodeerd kunnen
worden in de lichtdeeltjes, zodat
de gegevens veilig over het inter-
net kunnen worden verstuurd.
Fiore zal de Vici-subsidie onder
meer gebruiken om drie promo-
vendi en een postdoc aan te
nemen.

De andere winnaar, prof.dr.
Remco van der Hofstad, hoog-
leraar Kansrekening bij W&I en
onderzoeksinstituut EURANDOM,
is van plan de Vici-subsidie te
besteden aan onderzoek naar de
wiskundige eigenschappen van
complexe netwerken, zoals het
internet. “We willen bijvoorbeeld
analyseren waarom Google zo
efficiënt is, en hoe computer-
virussen zich verspreiden.”
Daarnaast richt hij zich ook op
sociale netwerken: “Om een
goede vaccinatiestrategie te
bedenken, moet je weten hoe een
ziekte zich verspreidt in een
sociaal netwerk, en hoe de ver-
spreiding afhangt van de eigen-
schappen van het netwerk.”
Daarnaast wil Van der Hofstad de
literatuur op zijn vakgebied toe-
gankelijker maken. “Ik wil een
soort Gouden Gids maken op het
internet, met bestaande netwerk-
modellen en hun eigen-
schappen, beschikbaar voor
onderzoek en onderwijs.”
Dit jaar hoeft de TU/e -in tegen-
stelling tot voorgaande jaren-
geen geld bij te leggen: de eigen
bijdrage van dertig procent die
onderzoeksinstellingen
voorheen moesten bijleggen om
in aanmerking te komen voor
een Vici is afgeschaft. Ook meldt
NWO dat het maximumbedrag
komend jaar wordt verhoogd tot
1,5 miljoen euro. /.

ID-kerstmannen verkopen 
champagneglazen voor goede doel

LLuucciidd,,  ddee  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  vvaann  IInndduussttrriiaall  DDeessiiggnn,,  iiss
ddeezzee  wweeeekk  ddrruukk  bbeezziigg  mmeett  ddee  vveerrkkoooopp  vvaann  cchhaammppaagg--
nneeggllaazzeenn  oopp  ddee  TTUU//ee..  DDee  ooppbbrreennggsstt  ggaaaatt  nnaaaarr  ddee
SSeerriioouuss  RReeqquueesstt--aaccttiiee  vvaann  33FFMM..  DDeezzee  rraaddiioozzeennddeerr
zzaammeelltt  jjaaaarrlliijjkkss  ggeelldd  iinn  vvoooorr  hheett  RRooddee  KKrruuiiss..  DDiitt  jjaaaarr
ggaaaatt  hheett  ggeelldd  nnaaaarr  vvlluucchhtteelliinnggeenn..
OOpp  wwooeennssddaaggmmiiddddaagg  ssttoonndd  ddee  tteelllleerr  bbiijj  LLuucciidd  oopp  224400
vveerrkkoocchhttee  cchhaammppaaggnneeggllaazzeenn  àà  22  eeuurroo..  EErr  zziijjnn  nnoogg
ggllaazzeenn  bbiijjggeekkoocchhtt,,  dduuss  ooookk  oopp  ddoonnddeerrddaagg  kkuunnnneenn
ssttuuddeenntteenn  eenn  mmeeddeewweerrkkeerrss  eeeenn  bbiijjddrraaggee  aaaann  hheett
ggooeeddee  ddooeell  lleevveerreenn..  ““DDee  ggllaazzeenn  zziijjnn  vvoooorr  ttwweeee  eeuurroo

ppeerr  ssttuukk  vveerrkkoocchhtt  eenn  wwee  hheebbbbeenn  zzee  vvoooorr  00,,3399  eeuurroo--
cceenntt  bbiijj  eeeenn  ggrrooootthhaannddeell  iinnggeekkoocchhtt””,,  vveerrtteelltt  MMaarriiggoo
HHeeiijjbbooeerr,,  bbeessttuuuurrsslliidd  vvaann  LLuucciidd..  DDee  ssttuuddeenntteenn  ggaaaann
vvrriijjddaagg  mmeett  ddee  ooppbbrreennggsstt  nnaaaarr  BBrreeddaa..  DDaaaarr  ssttaaaatt  hheett
ggllaazzeenn  hhuuiiss,,  vvaann  wwaaaarruuiitt  ddrriiee  33FFMM--ddjj’’ss  zzeess  ddaaggeenn
llaanngg  rraaddiioouuiittzzeennddiinnggeenn  mmaakkeenn  zzoonnddeerr  ttee  eetteenn  eenn  ttee
ddrriinnkkeenn..  HHeeiijjbbooeerr::  ““VVoorriigg  jjaaaarr  iiss  hheett  oonnss  ggeelluukktt  oomm
mmeett  nnaaaamm  oopp  ddee  rraaddiioo  ttee  wwoorrddeenn  ggeennooeemmdd..  HHooppeelliijjkk
lluukktt  ddaatt  ddiitt  jjaaaarr  wweeeerr..””

FFoottoo::  PPeetteerr  SSppiijjkkeerr

TU/e’ers halen helft
Valorisation Grants binnen
De TU/e heeft -opnieuw-
opvallend goed gescoord bij de
meest recente ronde van de
Valorisation Grants van
Technologiestichting STW. Van
de in totaal zestien Grants
haalden TU/e’ers er maar liefst
acht binnen.

Het gaat om zes voorstellen á
25.000 euro, en twee subsidies
van 200.000 euro. Hiermee
werd maar liefst tachtig procent
van de ingediende voorstellen
van de TU/e gehonoreerd.
Afgelopen zomer veroverde de
TU/e bij een eerdere ronde ook al
bijna de helft van de Valorisation
Grants, waarmee medewerkers
van onderzoeksinstellingen hun
technologische onderzoeks-
resultaten marktrijp kunnen
maken.
Het voorstel van dr. Philip Ross
van Industrial Design -vorige
week nog uitgebreid aan het
woord in Cursor- werd zelfs als

beste beoordeeld in de categorie
‘fase-1’. Hij krijgt 25.000 euro
voor een haalbaarheidsonder-
zoek naar het opzetten van een
productielijn voor interactieve
led-lampen. Ook de faculteit
Scheikundige Technologie (ST)
scoort goed met drie honore-
ringen: prof.dr. Jaap Schouten
van ST is zelfs de eerste die in één
ronde als hoofdaanvrager twee
voorstellen gehonoreerd krijgt.
De subsidies uit ‘fase-2’
(200.000 euro voor het verder
ontwikkelen een idee) gaan
binnen de TU/e naar prof.dr.
Philip de Goey van Werktuig-
bouwkunde voor een op rest-
energie draaiend airconditio-
ningsysteem voor in de auto, en
dr.ir. Faas Moonen van
Bouwkunde voor een slimme
funderingsmethode.
De gehonoreerde Valorisation
Grants worden in deze ronde
gefinancierd door STW, samen
met ICTRegie en ZonMw./.

Kerstvakantie
Cursor

DDeezzee  CCuurrssoorr  iiss  ddee
llaaaattssttee  CCuurrssoorr  vvaann

ddiitt  jjaaaarr..  OOpp  ddoonn--
ddeerrddaagg  1155  jjaannuuaarrii
vveerrsscchhiijjnntt  CCuurrssoorr
1166..  DDee  rreeddaaccttiiee

wweennsstt  iieeddeerreeeenn
ffiijjnnee  ffeeeessttddaaggeenn

eenn  eeeenn  ggeezzoonndd  eenn
ggeelluukkkkiigg  22000099..
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De week van/Willem
Industrial Design-student Willem

Knijnenburg was afgelopen week in
Hongkong. Met ID-studenten Lissa

Kooijman, Patrizia Cacciapuoti en Rob
Tieben ging hij daar ontwerpen tijdens

de Business Of Design Week.

MMaaaannddaagg:: Na een lange vliegreis werden
wij en de andere Nederlandse studenten
hartelijk ontvangen met een dim sum-
maaltijd. Dit is een typisch oosterse
manier van eten waarbij een overvloed aan
gerechten op tafel komt te staan die met
elkaar gedeeld worden. ‘s Avonds werden
we naar ‘the peak’ gebracht vanwaar we
een ontzettend mooi uitzicht hadden op
het kleurrijk verlichte Hongkong.

DDiinnssddaagg::  Met de bus naar China voor een
rondleiding in een sojasausfabriek.
Hongkong mag dan officieel wel bij China
horen, maar de verschillen zijn groot. In
de aankomsthal zagen we een groot
standbeeld van de directeur. De rond-

leiding was strak georganiseerd om ons
precies te laten zien wat zij wilden. De
bedrijven die we in Hongkong bezochten,
leken wat normaler, afgezien van de
‘copycat culture’ die hier en daar wel
duidelijk werd.

WWooeennssddaagg:: De studenten uit Hongkong
hebben ons door de stad gesleept om ons
de beste plekken te laten zien. Zo hebben
we een boeddhistische tempel bezocht en
daar meegedaan aan de rituelen.

DDoonnddeerrddaagg::  De eerste designworkshop
was een opdracht voor een producent van
dure speakersystemen. Het was erg inte-
ressant om met studenten uit Hongkong
en van andere Nederlandse ontwerp-
opleidingen samen te werken. Aangezien
onze achtergronden nogal verschilden,
was het moeilijk om een kloppend geheel
te vormen. Dit was wel te zien aan het
einde van de dag.

VVrriijjddaagg::  De tweede
workshop was
een opdracht
van een bedrijf
dat elektrisch
gereedschap
ontwerpt.
Nadat we
hadden geleerd
van de eerste dag,
verliep het project
nu veel beter. We merkten dat het voor
andere studenten af en toe lastig is om
mee te gaan in concepten die echt op de
toekomst zijn gericht. Hierin verschilt
Eindhoven veel van andere opleidingen. 

ZZaatteerrddaagg:: Na een heerlijke maaltijd waarin
vrij veel bot, vel, hoofd en niet thuis te
brengen ingrediënten zaten, werd het tijd
om afscheid te nemen van onze nieuwe
vrienden die zo goed voor ons hebben
gezorgd tijdens deze geweldige week.

Hij wist naar eigen zeggen niks
over elektrotechniek, maar
geaarzeld over deze studierich-
ting heeft Van der Woude geen
moment. “Ik wilde gewoon weten
hoe tv’s werken.” Na de hts elek-
trotechniek in Leeuwarden ver-
ruilde hij het Friese Oosterbierum
midden jaren zestig voor Eind-
hoven, waar hij in vier jaar zijn

studie voltooide. Daarna stortte
hij zich bij het Natlab van
Philips op computers - geboeid
door de ‘EL X8’ waarmee hij
tijdens zijn studie had kennis-
gemaakt. Van zaken als tekst-
verwerken of het maken van
spreadsheets was nog lang geen
sprake: “De computer werd
gebruikt voor rekenen in de
ruimste zin van het woord.
Daarvoor moest je eerst zelf het
programma schrijven.” Op zo-
geheten ponsbanden konden in
algol-taal programma’s worden
ingetikt. “Als je een foutje maakte,
kon je opnieuw beginnen. Of
proberen de band met knip- en
plakwerk te herstellen.” 
Na vijf jaar keerde hij terug naar
de TU/e. “Ik zag mezelf bij het
Natlab geen carrière maken; ik
ben niet van het uitvinderslag.”
Begin 1976 ging hij aan het
werk binnen het toenmalige
Rekencentrum; eerst als lokaal
coördinator voor de faculteit
Elektrotechniek, later werd hij
leider van de groep Toepassin-

gen en Gebruikersvoorlichting.
De ontwikkelingen op ict-gebied
gingen in die tijd snel, aldus Van
der Woude. Van het eerste com-
puternetwerk op de campus
(met terminals die in verbinding
stonden met de grote computer
in het Laplace-gebouw, maar nog
niet meer elkaar) tot de eerste
pc’s van IBM, begin jaren tach-
tig, waartussen een netwerk
mogelijk werd dat enigszins
begon te lijken op de netwerken
van nu. “Plots kon je met ieder-
een contact leggen. Mensen
waren er dan ook erg op gebrand
om zo’n ding op hun bureau te
hebben.” Wennen was het wel:
“Als je iemand een mailtje had
gestuurd, moest je er achteraan
bellen. Want in hun mailbox
keken mensen maar zelden.”
Eind jaren negentig werd het
Rekencentrum gereorganiseerd
en werd Van der Woude overge-
plaatst naar het Systeemhuis
(dat later opging in Dienst ICT).
Van daaruit richtte hij zich op
het internet en toepassingen,

waaronder op het online
beschikbaar stellen van allerlei
informatie. Niet lang daarna
werd hij ict-coördinator bij
Wiskunde & Informatica, waar
hij zich allerminst beperkte tot
ict-zaken. Zo maakte hij met
Dienst Huisvesting afspraken
over verbouwingen en herinrich-
tingen, en was hij onder meer
coördinator van een project
waarbinnen de hele faculteit van
nieuw meubilair werd voorzien.
Vlak voor kerst is zijn laatste
werkdag, maar zijn officiële af-
scheid was donderdag 11 decem-
ber, met ‘33 jaar de computer als
nuttig gereedschap’ als thema.
“De computer is een gemak,
maar niet zaligmakend. Het is
slechts een gereedschap, waar-
van niet vanzelfsprekend is dat
het dingen beter maakt. Vóór
1980 waren er geen pc’s op de
TU/e en deden de diensten
gewoon hun werk. Inmiddels
heeft iedereen zó’n krachtig
instrument op zijn bureau, maar
langszij dringt zich steeds meer

werk op. Mensen hebben de
neiging om dingen die ze vroeger
eenvoudig deden, veel ingewik-
kelder te doen, bijvoorbeeld
doordat ze veel meer gegevens
tot hun beschikking hebben.” 
Van der Woude (64) had al
eerder met FPU kunnen gaan,
maar het werk beviel hem nog te
goed. “Maar ik wilde ook weer
niet zó lang doorgaan dat ik geen
goed evenwicht meer in mijn
tijd zou kunnen vinden.” Er
wachten straks thuis in elk geval
wat klusjes, Van der Woude blijft
zingen in TU/e-koor CantaTU
en wandelt graag. Zo heeft hij
nog ongeveer een derde te gaan
van de ‘GR5’, een langeafstands-
wandelpad van Hoek van Holland
naar Nice. Overigens vrat Van
der Woude tijdens zijn loopbaan
aan de TU/e ook al de nodige
kilometers. Vanuit Veldhoven
kwam hij bijna altijd op de fiets
naar de campus, dagelijks zo’n
twintig kilometer: “Zo ben ik op
de fiets ruim drie keer de wereld
rond geweest.”/.

Tekst: Monique van de Ven
Foto: Rien Meulman

Van de eerste grote computer
op de campus, die de nodige

vierkante meters besloeg, tot
de krachtige en steeds

compactere machines van nu:
ir. Marten van der Woude zat

de afgelopen 33 jaar vanuit de
ict-dienstverlening bovenop

de ontwikkelingen. Niet dat hij
zich erdoor liet meeslepen:
“De computer is een goed

gereedschap, maar maakt de
dingen niet vanzelfsprekend
beter.” Deze week trekt hij

voor het laatst de deur van zijn
kantoor achter zich dicht.

“De computer is een gemak, maar niet zaligmakend”

Marten van der Woude
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Bouwkundestudenten moeten 
voortaan betalen voor materialen

Bouwkundestudenten moeten
vanaf 1 februari in de
maquettewerkplaats gaan
betalen voor de meest gebruik-
te materialen zoals papier,
hout en kunststof. Hiermee zou
een maquette, afhankelijk van
het formaat, studenten tussen
de 50 en 115 euro kosten. De
faculteit, die fors moet bezui-
nigen, verwacht met deze
maatregel het materiaal-
gebruik met zo’n twintig
procent te kunnen terug-
dringen.

Bezuinigingen vanuit Den Haag
en stijgende kosten maken dat
Bouwkunde in 2009 kampt met
een krappe begroting, legt het
faculteitsbestuur uit op Study-
Web. De faculteit zegt bezuini-
gingen in de docentenstaf zoveel
mogelijk te willen beperken. Dat
laatste is een goede zaak, vindt
CHEOPS-penningmeester Loek
Overes, “want bij veel projecten,
vooral bij Stedenbouw en
Architectuur, laat de begeleiding
al een paar maanden te wensen
over.” Overes zegt het ook logisch
te vinden dat kritisch bekeken
wordt of bijvoorbeeld bepaalde
slecht bezochte colleges moeten
worden stopgezet.
De studievereniging is er echter
niet gelukkig mee dat het lijkt
alsof de student, met de kosten
voor materialen, opdraait voor de

financiële besognes van de facul-
teit. “Op zich jammer dat we
moeten gaan betalen, maar mis-
schien zijn we daarmee tot nu toe
wel gewoon verwend geweest.
Het gaat ons om de réden die het
faculteitsbestuur geeft, waardoor
het overkomt alsof we als studen-
ten moeten betalen voor kwali-
tatief voldoende onderwijs.
Waarvoor betalen we dan college-
geld?” Ook ‘stak’ het de studie-
vereniging dat het faculteits-
bestuur hierover niet eerder
heeft gecommuniceerd met
studenten: “Dat had een hoop
twijfels en geruchten kunnen
voorkomen.”
Dinsdag 16 december ging
CHEOPS daarom in gesprek met
het faculteitsbestuur. Volgens
CHEOPS-pr-commissaris Barry
Kroon was het gesprek niet toe-
reikend. “We hebben niet genoeg
duidelijkheid gekregen.”
Daarom zetten de verenigingen
van Bouwkunde woensdag een
pop neer in Plaza in Vertigo die
‘bedelt’ om geld voor de faculteit.
Daarnaast zijn ze bezig met een
brief voor het faculteitsbestuur
waarin ze duidelijk maken dat ze
het niet eens zijn met de
maatregel. Opleidingsdirecteur
dr.ir. Faas Moonen zegt het
signaal van de studenten ter harte
te nemen: “Er bestaat blijkbaar
onduidelijkheid over de finan-
ciële situatie van de faculteit en

de consequenties voor hun spe-
cifieke situatie. Ze maken zich
zorgen, veelal uit onwetendheid.
Ik hoop ze te hebben kunnen ver-
zekeren dat de kwaliteit van het
onderwijs niet onder de bezuini-
gingen lijdt, temeer omdat wij
denken te kunnen besparen op
posten die niet direct met het
onderwijs te maken hebben.”

Verspild
Dat neemt niet weg dat sommige
bezuinigingsmaatregelen pijn
doen, erkent Moonen. “Voor
zover ik weet, waren we de enige
bouwkundefaculteit ter wereld
waar studenten gratis met mate-
rialen konden stoeien. Het is
jammer dat we dat niet kunnen
volhouden, maar anderzijds
werd ook gewoon een hoop
materiaal verspild.” 
Hoeveel het faculteitsbestuur in
euro’s op de materiaalkosten
denkt te besparen, weet Moonen
uit het hoofd niet, “maar ruwweg
denken we het verbruik met zo’n
twintig procent te kunnen terug-
dringen. Het is bovendien hele-
maal niet verkeerd dat studenten
een besef krijgen van wat mate-
rialen kosten en dat ze leren
keuzes te maken. Uiteindelijk
gaat het toch om het bouwkundig
concept, niet om de mooist uitge-
voerde maquette.”/.

Groep-één wint
verkiezingen U-raad

Studentenfractie Groep-één
neemt in de universiteitsraad
(UR) een zetel over van de
andere studentenfractie, PF.
Groep-één wordt met haar zes
zetels twee keer zo groot als
concurrent PF. De opkomst voor
de verkiezingen was dit jaar
weer hoog: 46 procent. Voor de
personeelsgeleding waren dit
jaar geen verkiezingen.

Groep-één kreeg 1.821 stemmen,
PF 1.017. De laatste heeft
hiermee 36 procent van de
stemmen. Daarmee tekent zich
een dalende trend af voor deze
fractie. De PF kreeg in 2006 nog
de voorkeur van 46 procent van
de kiezende studenten; in 2007
was dat al gedaald naar 42
procent. 
Lijsttrekker van Groep-één
Marieke Oosterbaan is blij en ook
een beetje verrast. “Je gaat er niet
vanuit dat je ineens zes zetels
krijgt in plaats van de normale
vijf.” Haar groep voerde een
campagne waarbij de focus lag op
de personen, terwijl bij PF geen
enkele persoon in beeld stond op
de posters. Oosterbaan denkt dat
het wel bijgedragen heeft aan
het succes. “Mensen stemmen
toch op een persoon.”
De focus van de PF in de
campagne op de inhoud
lijkt geen succes. Volgende
keer toch maar meer op de
personen en de plaatjes
focussen? PF-fractieleider
Stefan Wouters sluit niets uit.
“Met deze uitslag moeten we
alles opnieuw bekijken.”
Zijn groep is nu weliswaar
de underdog, maar hij heeft
goede hoop dat de inbreng van

zijn ervaring de PF geen wind-
eieren gaat leggen. Wel zal het de
komende tijd moeilijk worden,
omdat het met drie man in de UR
tijdrovend wordt om alle
kwesties te behappen.
Een opmerkelijk detail aan deze
verkiezingen: de fraaie dames
van Groep-één trokken gemid-
deld 90 stemmen, de heren op
die lijst slechts 44. Bij de PF
maakt het geslacht geen verschil
in de uitslag, zowel dames als
heren kregen gemiddeld 33
stemmen. Is dat een succes-
formule, vrouwelijk schoon
voorop zetten op een ‘mannen-
universiteit’? Oosterbaan, glim-
lachend: “Zo te zien wel ja.” Maar
dat is volgens haar geen bewuste
keuze. “We weigeren geen
mensen die niet knap genoeg
zijn.” De reactie van concurrent
Wouters: “Wij stemmen onze
lijst niet af op uiterlijk, maar op
inhoud.”/.
De integrale uitslag van de UR-verkie-
zingen is te vinden op http://w3.tue.nl/
fileadmin/daz/objects/doc/UR/Verkiezi
ngen/2008/PV_UITSLAG_2008_DEF.pdf

De winnende groep met rechts lijsttrekker Marieke Oosterbaan. Foto: Rien Meulman

De CHEOPS-‘actie-zwerver’ die
bedelt om geld om de faculteit

de winter door te helpen. 
Foto: Rien Meulman
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Observant - Universiteit Maastricht
Goedkoper parkeren voor
Maastrichtse studenten
PPaarrkkeeeerroorrggaanniissaattiiee  QQ--ppaarrkk  eenn  ddee  ggeemmeeeennttee  MMaaaassttrriicchhtt
hheebbbbeenn  hheett  ppllaann  ooppggeevvaatt  oomm  LLiimmbbuurrggssee  ssttuuddeenntteenn  eeeenn
wweeeekkaabboonnnneemmeenntt  vvoooorr  3300  eeuurroo  ttee  bbiieeddeenn..  NNoorrmmaaaall  ggeesspprroo--
kkeenn  kkoosstt  hheett  aabboonnnneemmeenntt  4466  eeuurroo..  DDee  aauuttoo  kkaann  ddaann  eeeenn
wweeeekk,,  2244  uuuurr  ppeerr  ddaagg,,  wwoorrddeenn  ggeessttaalldd  oopp  eeeenn  ppaarrkkeeeerr--
tteerrrreeiinn  iinn  ddee  bbiinnnneennssttaadd..  AAaannlleeiiddiinngg  vvoooorr  hheett  ppllaann  zziijjnn  bbiijj
ddee  ggeemmeeeennttee  bbiinnnneennggeekkoommeenn  kkllaacchhtteenn  vvaann  wwiijjkkbbeewwoonneerrss
oovveerr  llaannggdduurriigg  ppaarrkkeerreenn  ddoooorr  nniieett--bbeewwoonneerrss..  VVoooorraall
DDuuiittssee  kkeenntteekkeennss  zzoouuddeenn  hheett  ssttrraaaattbbeeeelldd  ddoommiinneerreenn..  DDee
uunniivveerrssiitteeiitt  ggaaaatt  nnaaaarr  vveerrwwaacchhttiinngg  iinn  oopp  hheett  vvoooorrsstteell..  BBiijj
vvoollddooeennddee  aanniimmoo  zzaall  QQ--ppaarrkk  ooookk  ddee  mmooggeelliijjkkhheeiidd  bbiieeddeenn
oomm  vveeiilliigg  ddee  ffiieettss  ttee  ssttaalllleenn..  

Mare - Universiteit Leiden

Toplessfoto studenten op internet
EEeenn  ttoopplleessssffoottoo  vvaann  hheett  LLeeiiddssee  ddaammeessccoorrddiiaall  BBuuuuff  vvaann
ssttuuddeenntteennvveerreenniiggiinngg  AAuugguussttiinnuuss  cciirrccuulleeeerrtt  ssiinnddss  ttwweeee
wweekkeenn  oopp  iinntteerrnneett..  DDee  BBuuuuff--lleeddeenn  ssttaaaann  iinn  ddee  ppoosseess  vvaann
hheett  RRTTLL--pprrooggrraammmmaa  HHoollllaanndd’’ss  NNeexxtt  TToopp  MMooddeell::  eennkkeell  iinn
ssppiijjkkeerrbbrrooeekk  eenn  ddee  bboorrsstteenn  bbeeddeekktt  mmeett  ddee  aarrmmeenn..  EEéénn  vvaann
ddee  lleeddeenn  rreeaaggeeeerrtt  aannoonniieemm  iinn  MMaarree::  ““DDee  ffoottoo  wwaass  vvoooorr
eeiiggeenn  ggeebbrruuiikk  eenn  hhaadd  nnooooiitt  vveerrsspprreeiidd  mmooggeenn  wwoorrddeenn..  WWee
vvoonnddeenn  hheett  ggeewwoooonn  lleeuukk  vvoooorr  oonnsszzeellff,,  oomm  eeeenn  bbiijjzzoonnddeerree
ffoottoo  vvaann  eellkkaaaarr  ttee  hheebbbbeenn..””  DDee  ssttuuddeenntteenn  wwiisstteenn  ddaatt  zzee
vvoooorrzziicchhttiigg  mmooeesstteenn  zziijjnn  eenn  hhaaddddeenn  aaffsspprraakkeenn  ggeemmaaaakktt
oomm  ddee  ffoottoo’’ss  nniieett  ddoooorr  ttee  mmaaiilleenn..  DDee  ttwweeeeddeejjaaaarrss  ssttuuddeenn--
tteess  ttaasstteenn  nnoogg  iinn  hheett  dduuiisstteerr  nnaaaarr  ddee  oooorrzzaaaakk  vvaann  hheett  ‘‘lleekk’’..
DDee  AAuugguussttiinnuuss--vvoooorrzziitttteerr  wwaass  ddrriiee  ddaaggeenn  bbeezziigg  mmeett  hheett  ttee
wwoooorrdd  ssttaaaann  vvaann  ddee  mmeeddiiaa..  EEeenn  vveerrggeelliijjkkbbaarree  kkwweessttiiee
ssppeeeellddee  iinn  ookkttoobbeerr  bbiijj  AAuugguussttiinnuuss--jjaaaarrggrrooeeppjjee  BBlloonnddtt..
DDeezzee  jjaaaarrggrrooeepp  hhaadd  ttoopplleessss  ffoottoo’’ss  ssttaaaann  oopp  hheett  bbeessllootteenn
ggeeddeeeellttee  vvaann  ddee  wweebbssiittee..  DDaatt  wweerrdd  ggeekkrraaaakktt  eenn  aall  ssnneell
wwaarreenn  ddee  ffoottoo’’ss  oovveerraall  oopp  hheett  iinntteerrnneett  ttee  vviinnddeenn..  

Folia - Universiteit van Amsterdam
Eerstgeborene krijgt
beste opleiding
HHeett  oouuddssttee  kkiinndd  iinn  eeeenn  ggeezziinn  hheeeefftt  vvaaaakk  ddee  hhooooggssttee  oopplleeii--
ddiinngg..  DDiitt  bblliijjkktt  uuiitt  pprroommoottiieeoonnddeerrzzooeekk  vvaann  eeccoonnoooomm
MMoonniieekk  ddee  HHaaaann..  ZZiijj  aannaallyysseeeerrddee  vvoooorr  hhaaaarr  oonnddeerrzzooeekk
ddaattaa  vvaann  eeeenn  llaannggee  tteerrmmiijjnnssttuuddiiee  uuiitt  ddee  AAmmeerriikkaaaannssee  ssttaaaatt
WWiissccoonnssiinn..  VVoooorr  ddeezzee  ssttuuddiiee  wweerrdd  eeeenn  ggrrooeepp  vvaann  rruuiimm  ttiieenn--
dduuiizzeenndd  mmeennsseenn  ggeevvoollggdd  ssiinnddss  zziijj  iinn  11995577  vvaann  ddee  mmiiddddeell--
bbaarree  sscchhooooll  kkwwaammeenn..  DDee  HHaaaann  oonnttddeekkttee  ddaatt  oouuddeerrss
ggeenneeiiggdd  zziijjnn  hheett  mmeeeesstt  iinn  hhuunn  oouuddssttee  kkiinndd  ttee  iinnvveesstteerreenn..
VVoooorr  ddee  hhooooggttee  vvaann  ddee  oopplleeiiddiinngg  vvaann  jjoonnggeerree  kkiinnddeerreenn
mmaaaakktt  hheett  nniieett  uuiitt  hhooeevveeeell  jjaaaarr  eerr  ttuusssseenn  hheenn  eenn  hheett
oouuddssttee  kkiinndd  zziitt..  EEeenn  aannddeerree  uuiittkkoommsstt  iiss  ddaatt  hheett  oopplleeiiddiinnggss--
nniivveeaauu  vvaann  ddee  oouuddeerrss  bblliijjkkbbaaaarr  nniieett  vvaann  iinnvvllooeedd  iiss  oopp  hheett
oopplleeiiddiinnggssnniivveeaauu  vvaann  ddee  kkiinnddeerreenn..

Ublad - Universiteit Utrecht

Gemist college op internet
SSttuuddeenntteenn  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  UUttrreecchhtt  kkuunnnneenn  vvaannaaff
vvoollggeenndd  jjaaaarr  eeeenn  ccoolllleeggee  tteerruuggkkiijjkkeenn  vviiaa  hheett  zzooggeehheetteenn
LLeeccttuurreeNNeett..  IInn  ttoottaaaall  kkuunnnneenn  iinn  22000099  zzoo’’nn  dduuiizzeenndd
ooppnnaammeess  wwoorrddeenn  ggeemmaaaakktt..  VVoooorr  hhoonnddeerrddvviijjffttiigg  eeuurroo  kkaann
eeeenn  oopplleeiiddiinngg  eeeenn  ccoolllleeggee  llaatteenn  ooppnneemmeenn  eenn  oopp  ddee  ddaaaarr--
vvoooorr  iinnggeerriicchhttee  wweebbssiittee  llaatteenn  ppllaaaattsseenn..  DDee  vveerraannttwwoooorrddee--
lliijjkkhheeiidd  vvoooorr  ddee  kkwwaalliitteeiittssbbeewwaakkiinngg  lliiggtt  bbiijj  ddee  ddiirreeccttiiee  IICCTT..
EEiinndd  22000099  wwoorrddtt  ggeekkeekkeenn  ooff  LLeeccttuurreeNNeett  eeeenn  vveerrvvoollgg  kkrriijjggtt..  

Univers - Universiteit van Tilburg

Geheim kan gezond zijn
HHeett  bbeewwaarreenn  vvaann  ggeehheeiimmeenn  wweerrkktt  ssoommss  ppoossiittiieeff  oopp  ddee
ggeezzoonnddhheeiidd..  DDiitt  ggeellddtt  vvoooorraall  vvoooorr  mmeennsseenn  ddiiee  ggeemmaakkkkeelliijjkk
oovveerr  hhuunn  ppeerrssoooonnlliijjkkee  ggeevvooeelleennss  pprraatteenn..  DDiitt  ccoonncclluuddeeeerrtt
ppssyycchhoolloooogg  AAnnddrreeaass  WWiissmmeeiijjeerr  vvaann  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann
TTiillbbuurrgg  iinn  hheett  pprrooeeffsscchhrriifftt  wwaaaarroopp  hhiijj  1122  ddeecceemmbbeerr  pprroommoo--
vveeeerrddee..  TToott  nnuu  ttooee  wweerrddeenn  vvoooorraall  ddee  nneeggaattiieevvee  ggeezzoonndd--
hheeiiddssaassppeecctteenn  bbeennaaddrruukktt..  MMeennsseenn  mmeett  eeeenn  ooppeenn  kkaarraakktteerr
kkuunnnneenn  bblliijjkkeennss  hheett  oonnddeerrzzooeekk  zzeellffss  bbaaaatt  hheebbbbeenn  bbiijj  hhuunn
ggeehheeiimm,,  bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  oommddaatt  ddee  oonntthhuulllliinngg  ddaaaarrvvaann  vveeeell
oovveerrhhoooopp  kkaann  hhaalleenn..  IInn  ddee  ppaass  oonnttwwoorrppeenn  TTiillbbuurrgg  SSeeccrreeccyy
SSccaallee  wwoorrddeenn  vvoooorr  hheett  eeeerrsstt  aallllee  ffaaccttoorreenn  ddiiee  eerrttooee  ddooeenn
bbiijj  ggeehheeiimmhhoouuddiinngg  iinntteeggrraaaall  ggeemmeetteenn..

Bouwkunde trekt stekker uit personeelsblad
Het faculteitsbestuur van
Bouwkunde heeft de
stekker uit het perso-
neelsblad Groen Licht
getrokken. Directeur
bedrijfsvoering drs.
Marius Monen spreekt
van ‘een relevante post’
die de faculteit, gedwon-
gen door financiële
krapte, niet overeind kon
houden.

Na nog geen jaar, waarin
het blad vijf keer ver-
scheen, is Groen Licht dus
alweer ter ziele. Geen ple-
zierige beslissing, zegt
Monen, “want we waren er
erg tevreden over. Maar we

hebben er het geld niet
voor.” De directeur
bedrijfsvoering wil niet
zeggen om wat voor bedrag
het gaat. Een aantal
mensen binnen Bouw-
kunde is aan het kijken
naar alternatieven, maar
daarover wil Monen nog
niet teveel kwijt. Er wordt
in elk geval gedacht aan
een alternatief dat even-
eens op papier zou moeten
verschijnen en niet online
(zoals, sinds een jaar, ook
het facultaire mededelin-
genblad Bouwpers ver-
schijnt). Monen: “Kortere
berichten en weetjes kun je
prima via internet ver-

spreiden, maar sommige
achtergrondonderwerpen
moet je wat rustiger tot je
kunnen nemen.”
P&O-adviseur Tineke van
den Bosch, hoofdredacteur
van het ter ziele gegane
blad, betreurt het besluit.
“Het was geen sufferdje
van ‘huppeldepup heeft
een baby gekregen’, maar
een mooi en divers blad,
met goede inhoudelijke
verhalen en rubrieken. Met
Groen Licht wilden we
medewerkers ook de
mogelijkheid geven elkaar
beter te leren kennen, te
reageren op onder meer
beleidszaken, maar ze ook

een kijkje buiten de facul-
teit geven, bijvoorbeeld via
interviews met mensen
van buiten de TU/e.” De
redactie werd daarvoor bij-
gestaan door een commu-
nicatiebureau. 
Hoe het blad (met een
oplage van een kleine
duizend stuks) werd ont-
vangen, “dat wilden we net
gaan onderzoeken”, aldus
Van den Bosch. “De
reacties waren altijd wel
positief, maar er is een
verschil of mensen het ‘wel
leuk’ vinden of dat ze het
écht lezen.”/.

Geaccrediteerde opleiding krijgt meer smoel
Het kabinet wil kwali-
teitsverschillen in het
hoger onderwijs beter
zichtbaar maken. Vanaf
2010 worden opleidingen
op een vierpuntsschaal
gekeurd, zodat ze onder-
ling makkelijker
vergelijkbaar zijn.

Op dit moment geven visi-
tatiepanels opleidingen in
de accreditatieprocedure
een ‘onvoldoende’, een
‘voldoende’ of een ‘goed’
per onderdeel. Het oordeel
‘excellent’ kan alleen
worden verleend als een

opleiding daar tevoren een
aanvraag voor heeft in-
gediend. Die eis vervalt in
een wetsvoorstel dat het
kabinet voor advies naar de
Raad van State heeft
gestuurd. 
Het huidige accreditatie-
stelsel heeft iets weg van de
apk voor auto’s: een
keuring op basiskwaliteit.
Het oude ‘visitatiestelsel’,
dat in 2004 werd ver-
vangen, kende veel meer
smaken: daarin werden op-
leidingen soms zelfs langs
een tienpuntsschaal
gelegd. 

De Keuzegids Hoger
Onderwijs, die de accre-
ditatieoordelen dit jaar
voor het eerst weer laat
meewegen in zijn
rankings, is blij met de uit-
breiding naar de vierpunts-
schaal. “Met de extra
gegevens over sterke en
zwakke punten van oplei-
dingen kunnen we de stu-
diekeuzevoorlichting aan
aankomende studenten
verbeteren”, zegt hoofd-
redacteur Frank
Steenkamp. “We zullen er
graag gebruik van maken.”
In lijn met afspraken die in

de Tweede Kamer gemaakt
zijn, laat minister Plasterk
verder weten dat oplei-
dingen binnen één in-
stelling straks niet meer af-
zonderlijk hoeven te
worden getoetst voor zaken
als het algemene perso-
neelsbeleid of de studen-
tenvoorzieningen. De ver-
minderde bureaucratische
lasten voor universiteiten
en hogescholen zouden op
termijn een besparing van
zeven miljoen euro per jaar
opleveren. (HOP)/.

NWO praat mee over aardgasbaten
NWO gaat adviseren over
de verdeling van aardgas-
baten. 

De aardgasbaten voor
onderzoek en ontwikke-
ling (FES-gelden) worden
toegekend door een zes-
koppige ‘commissie van
wijzen’. NWO wordt daar
geen lid van, maar krijgt
een ondersteunende rol.
Ze zal daarbij gebruik
maken van adviezen van
deskundigen. De Tweede
Kamer heeft geen goed

woord over voor de manier
waarop FES-gelden nu
worden verdeeld. “Een
vaag politiek spel”, vindt
VVD’er Halbe Zijlstra.
Samen met Boris van der
Ham (D66) diende hij een
motie in om de verdeling
meer transparant en
conform de NWO-
werkwijze van peer review
te laten verlopen. 
Toch is de manier waarop
NWO onderzoeksgeld
toekent ook niet zalig-
makend, bleek uit een

eerder dit jaar gepubli-
ceerd rapport van het
Rathenau Instituut en de
universiteit van Amster-
dam. “In de NWO-selectie
krijgen de allerbesten de
subsidie nét niet” zegt
UvA-onderzoeker Loet
Leydesdorff. Zijn onder-
zoek richtte zich alleen op
gammawetenschappen,
maar in het buitenland
vond men dezelfde uit-
komsten voor een NWO-
achtige verdeling in de
bètawetenschappen.

“Het is een illusie dat je
alleen via NWO excellente
wetenschap maakt”, zegt
Leydesdorff. “Daarvoor is
ook goed personeelsbeleid
nodig, kortom de oude uni-
versitaire selectie.” Maar
alles daarop inzetten
brengt ook risico’s met zich
mee. “De overheid moet
dus beide doen. Hoe die
verdeling er het beste uit
kan zien is een politieke
keuze. Nu krijgt de
werkwijze van NWO wel
erg veel krediet.” (HOP)/.

MMeereerderdere re relieligiegies, één ks, één kerersstt vvierieriningg
DDiiddaarr  aall  HHoouusseeiinnii,,  ssttuuddeenntt
SSuussttaaiinnaabbllee  EEnneerrggyy
TTeecchhnnoollooggyy  eenn  vvoooorrzziitttteerr  vvaann
mmuullttiiccuullttuurreellee  ssttuuddeenntteenn--
vveerreenniiggiinngg  MMoossaaiicc,,  vviieerrtt  aallss
mmoosslliimm  ggeeeenn  kkeerrsstt  tthhuuiiss..  BBiijj
hheett  iinntteerrrreelliiggiieeuuzzee  kkeerrsstt--
mmoommeenntt  ggiisstteerreenn  iinn  hheett
SSttiilltteecceennttrruumm  wwaass  hhiijj  wweell
aaaannwweezziigg..  ““AAllss  jjee  ggooeedd  kkiijjkktt,,
zziiee  jjee  ddaatt  ddee  vveerrsscchhiilllleenn
ttuusssseenn  rreelliiggiieess  hheelleemmaaaall  nniieett
zzoo  ggrroooott  zziijjnn””,,  vviinnddtt  hhiijj..
LLeevveennssbbeesscchhoouuwweelliijjkkee  oorrggaa--
nniissaattiiee  TTiinntt,,  hheett  HHuummaanniissttiisscchh
SSttuuddeenntteennrraaaaddsswweerrkk  eenn
MMoossaaïïcc  hhiieellddeenn  eeeenn  kkeerrsstt--
vviieerriinngg  vvoooorr  vveerrsscchhiilllleennddee
rreelliiggiieess..  MMeett  bbllookkfflluuiittmmuuzziieekk
bbeeggeelleeiiddddeenn  ddrriiee  QQuuaaddrrii--
vviiuummlleeddeenn  ddee  vviieerriinngg..  ZZoo’’nn
ttiieenn  ssttuuddeenntteenn  wwaarreenn  nnaaaarr
ddee  bbiijjeeeennkkoommsstt  ggeekkoommeenn..  
WWiilllleemmiieenn  FFrraaaaiijjee  vvaann  hheett
HHuummaanniissttiisscchh  SSttuuddeenntteenn--
rraaaaddsswweerrkk  vveerrtteelltt::  ““WWee  ddooeenn
ddiitt  nnuu  vvoooorr  ddee  ttwweeeeddee  kkeeeerr
eenn  zziitttteenn  nnoogg  iinn  eeeenn  eexxppeerrii--

mmeenntteellee  ffaassee..  WWee  pprroobbeerreenn
eeeenn  mmaanniieerr  ttee  vviinnddeenn  oomm  vveerr--
sscchhiilllleennddee  rreelliiggiieess  oopp  ddee
TTUU//ee  eeeenn  ppllaaaattss  ttee  ggeevveenn..””
SSjjaaaakk  VVeerraaaa  eenn  SSaannddeerr  vvaann
ddeenn  BBooooggaaaarrtt  vvaann  ddee  JJaappaannssee

ccuullttuuuurrvveerreenniiggiinngg  KKiinnjjiinn
hhaannggeenn  zzeellff  ggeeeenn  rreelliiggiiee  aaaann..
VVaann  ddeenn  BBooooggaaaarrtt::  ““IIkk  vviinndd
hheett  iinntteerreessssaanntt  oomm  mmeeeerr
oovveerr  aannddeerree  ccuullttuurreenn  ttee
hhoorreenn..  DDee  vveerrhhaalleenn  ttiijjddeennss

ddee  ddiieennsstt  wwaarreenn  nniieett  aall  ttee
llaanngg,,  dduuss  hheett  wwaass  ggooeedd  ttee
bbeehhaappppeenn..””

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann
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Spinozapremie met
een miljoen euro verhoogd
Geen anderhalf miljoen euro,
maar tweeënhalf miljoen euro.
Dat krijgen de winnaars van de
Spinozapremie vanaf volgend
jaar. 

Alleen het bedrag verandert; de
eisen en procedures blijven
dezelfde, meldt onderzoeks-
financier NWO. Volgens
scheidend voorzitter Peter
Nijkamp moest de premie wel
omhoog, omdat ook de veni-,
vidi- en vici-beurzen voor talent-
volle onderzoekers omhoog
gaan. Bovendien dreigt de
Europese Unie Spinoza te over-

vleugelen met beurzen die soms
oplopen tot 3,5 miljoen euro.
De prijs is vijftien jaar geleden
voor het eerst uitgereikt. Bij de al-
lereerste lichting winnaars zaten
Gerard ’t Hooft (die later de
Nobelprijs kreeg) en neer-
landicus Frits van Oostrom.
Latere laureaten zijn onder
andereren Peter Nijkamp zelf,
minister Ronald Plasterk en
natuurkundige Robbert
Dijkgraaf. Ook TU/e-hoog-
leraren prof.dr. Rutger van
Santen (in 1997) en prof.dr. Bert
Meijer (in 2001) hebben de prijs
ontvangen. (HOP)/.

Werkstraf geëist tegen TU/e-fraudeur
Justitie heeft 240 uur werk-
straf en acht maanden voor-
waardelijke celstraf geëist
tegen een oud-medewerker van
de TU/e. De 44-jarige Eindho-
venaar wordt ervan verdacht
ruim 270.000 euro te hebben
verduisterd. Hij stond maandag
15 december terecht in de
rechtbank van Den Bosch. 

De verdachte, werkzaam bij de
Dienst Financiële en Econo-
mische Zaken, was gedetacheerd
bij de Gemeenschappelijke
Technische Dienst van de TU/e.

Hij zou van december 2002 tot
en met december 2007 met valse
rekeningen ten onrechte
271.112,98 euro hebben opge-
streken van de universiteit.
Tijdens deze periode diende hij
nota’s in voor allerlei diensten en
goederen die nooit werden
geleverd. Het geld werd gestort
op de rekening van het bedrijf
DesAdm, waarvan de Eindhove-
naar eigenaar was.
Toen deze feiten in februari 2008
aan het licht kwamen bij de
factuurverwerking, werd de man
geschorst en deed de TU/e

aangifte. De Eindhovenaar werd
in maart door de politie aan-
gehouden en zat een aantal
dagen vast voor verhoor.
Het Openbaar Ministerie eiste
tijdens de zitting ook een
proeftijd van twee jaar. Het geld
dat met de oplichting is verkre-
gen, zal via een civiele procedure
worden teruggevorderd, evenals
de rente over het bedrag en de
proceskosten van 25.000 euro
die de TU/e heeft moeten maken.

De rechtbank doet over twee
weken uitspraak./.

In ‘t kort
Fontys schrapt
200 banen
Bij Fontys Hogescholen staan
tweehonderd banen op de tocht.
Gedwongen ontslagen zijn niet
uitgesloten. Vooral het niet-
onderwijzende personeel wordt
getroffen. 140 van de 3300 vol-
tijdbanen gaan verdwijnen: ruim
vier procent. Bestuursvoorzitter
Marcel Wintels, die ruim een half
jaar geleden is aangetreden, moet
de klap opvangen van een terug-
lopend aantal studenten.
Tegelijkertijd wil Fontys de
onderwijskwaliteit verbeteren: de
hogeschool schroeft het aantal
lesuren op en wil investeren in
nieuwe gebouwen in Eindhoven
en Tilburg. (HOP)

Auto-inbraak
op ventweg
Op de ventweg achter het
Studentensportcentrum -bij de
Onze Lieve Vrouwestraat- is
woensdag 10 december inge-
broken in een Ford S-Max die
daar stond geparkeerd. De
eigenaar ontdekte dit om 18.50
uur. Er was een koffertje weg,
met daarin onder meer een
sleutelbos en een bankkaart. De
eigenaar heeft aangifte gedaan.
Volgens Hay Becks van de TU/e-
beveiliging, wordt er vaker inge-
broken in auto’s die daar gepar-
keerd staan. “Niet iedereen maakt
daar melding van, maar we zien
er geregeld glas liggen. Daders
kunnen vanuit die plek snel
weglopen.”

Zwerver haalt fiets
op na auto-inbraak
Medewerkers van de beveiliging
zagen zaterdagmiddag 13 decem-
ber dat een zwerver in de Ford
Mondeo van een collega aan het
inbreken was. De auto stond aan
De Lampedriessen, tussen het
Hoofdgebouw en de W-hal. De
man had de radio er al uit gehaald
en verzette zich hevig bij aan-

houding. De politie nam de man
even later voor verhoor mee naar
het bureau. Stomverbaasd waren
de medewerkers van de bevei-
liging toen de dader drie uur later
opdook om zijn fiets op te halen.
De eigenaar van de auto had nog
niet eens  aangifte gedaan. Hay
Becks van de beveiliging: “Het
blijkt om een veelpleger te gaan.
De politie werkt er achter de
schermen wel hard aan, maar
kon op dat moment niets uit-
richten. We moeten alles goed
blijven melden en bij voldoende
meldingen, kan de politie wel
meer doen.”

Lek dooft brandje 
in W-hal
Een waterlek in het plafond in de
W-hal heeft ervoor gezorgd dat
een brandje snel is gedoofd. Door
kortsluiting in het middengedeel-
te van de hal ontstond er woens-
dag 10 december rond 17.00 uur
een brandje bij de tl-verlichting.
Toen de TU/e-brandweer ter
plekke kwam, was het vuur al
gedoofd door een lekkage. Een
gedeelte van de verlichting is uit-
geschakeld en vervolgens is het
dak nog gecontroleerd. Dat bleek
verder in orde te zijn. 

Tweede Kamer wil
geen promotiestudent
Promovendi blijven werk-
nemers. De Tweede Kamer
heeft vrijwel unaniem een
motie aangenomen die de
regering oproept daarvoor te
zorgen. De universitaire lobby
voor de beurspromovendus is
weer terug bij af.

Universiteitenvereniging VSNU
pleit al jaren hartstochtelijk voor
differentiatie en maatwerk in het
promotiestelsel. Er zou ook
ruimte moeten zijn voor promo-
vendi met een studiebeurs. Die
zijn namelijk goedkoper dan
promovendi met salaris,
waardoor universiteiten meer
promovendi kunnen aanstellen.
Maar de Tweede Kamer denkt er
anders over. Die “verzoekt de
regering te realiseren dat promo-
vendi door hun werkgever als
werknemer worden behandeld”.
Bijna alle partijen steunden
dinsdag 16 december de motie

van de Socialistische Partij.
Alleen de PVV van Geert Wilders
stemde tegen.
Het Promovendi Netwerk
Nederland is blij. “De spreek-
woordelijke champagne ging
open”, zegt voorzitter Gertjan
Tommel. “We kunnen het
politiek gezien niet sterker
krijgen. Met één druk op de knop
is het pleidooi van de VSNU voor
de beurspromovendus af-
gevoerd.”
De discussie speelt met name
voor promovendi die uit de basis-
financiering (‘eerste geld-
stroom’) van universiteiten
worden betaald. Onderzoeks-
financier NWO, die de ‘tweede
geldstroom’ verdeelt, stelt de eis
dat promovendi als werknemer
worden aangesteld. (HOP)/.

Snel gemaakte racewagens in actie bij TNO
Wat kun je doen met een blok
polyester van 12 x 12 x 8 cen-
timeter en vier postelastieken?
Meer dan je denkt, zeker als je
gebruikmaakt van Selective
Laser Sintering (SLS), zoals bij
het Rapid Manufacturing (RM)
Demo Centre van TNO Industrie
en Techniek. Vijftien studenten
Werktuigbouwkunde sloten
daar woensdagmiddag 17
december een project van een
maand af, waarin ze een
polyester raceauto ontwierpen,
aangedreven door postelas-
tieken. De ‘rapid’ gefabriceerde
autootjes moesten zo snel
mogelijk een traject van tien
meter afleggen.

“Ons ontwerp is voornamelijk
geïnspireerd door technisch
lego”, zegt Bastian Eenink
lachend. De vierdejaars student
maakt deel uit van Groep 2 en legt
uit hoe de auto van zijn groep in
elkaar zit: “We hebben twee elas-
tieken aan elkaar geknoopt en die
laten we via een paar assen naar
de achteras lopen, zodat we een
vertraging van een op tien
bereiken.” Op die manier wikkelt
het elastiek zich na het opwinden
in het juiste tempo af, en wordt de
auto over de volle tien meter aan-

gedreven. Een ander elastiek
wordt gebruikt voor de inge-
bouwde stormram, die de auto
een ‘kickstart’ moet geven.
De studenten ontwierpen de auto
in het ontwerpprogramma 3D-
CAD. Vervolgens werd bij TNO
het ontwerp uit een berg polyes-
terpoeder tevoorschijn getoverd
met Selective Laser Sintering:
een laser laat het poeder laag voor
laag op de voorgeprogram-
meerde plekken smelten, en
tijdens het stolproces vormt zich
vanzelf het ontwerp. Dan hoeft
alleen het overgebleven poeder te
worden verwijderd, legt ing.
Henk Buining van het RM Demo
Centre uit. “Je kunt het zo ont-
werpen dat de racewagens
volledig functioneel uit de SLS-
oven komen”, aldus Buining.
“Dat heeft een van onze mede-
werkers in ieder geval voor elkaar
gekregen.” Dat geldt niet voor
Groep 2, die alle componenten 
-zoals lagers, assen en wielen-
van hun racewagen achteraf in
elkaar hebben gezet, in totaal
zo’n 25 componenten. Maar zij
hebben dan ook nog maar een
maandje ervaring.
Het is de laatste keer dat het
project in deze vorm wordt aan-
geboden, zegt ir. Hans Hijink, die

het project vanuit Werktuig-
bouwkunde coördineert. “Dit is
eigenlijk een uitloopjaar: het

project is helaas uit het curri-
culum gevallen door de invoering
van de minor.” Hij hoopt dat de

studenten via de minor toch in
aanraking zullen blijven komen
met Rapid Manufacturing./.

De Werktuigbouwstudenten van Groep 2 met op de voorgrond hun ‘rapid’ racewagen. Van links naar rechts: Bastian Eenink, Olaf
van Duren, Maarten Laeven en Rudy Helmons. Op de achtergrond docent Hans Hijink. 
Foto: Rien Meulman



18 december 2008 Cursor
6/ Onderzoek

Piepjes en bliepjes zichtbaar het zwijgen opleggen
Horen doe je met je oren. Maar dankzij
het systeem van promovendus Rick
Scholte is geluid voortaan ook te zien in
bewegende driedimensionale beelden.
In een oogopslag wordt de structuur van
geluidstrillingen ontrafeld. Handig om
computers, mobieltjes, maar ook grote
dieselgeneratoren, stiller te krijgen. Of
een TomTom juist gerichter te laten
rinkelen of piepen.

De stortvloed van mobieltjes, Ipods, mini-
laptops betekent een hoos aan piepjes,
bliepjes en ander ongerief voor het men-
selijke oor. De lichtgewicht modelletjes
zorgen vaak voor oplopende irritatie,
overlast en schade aan het leefmilieu. Om
de producten stiller te ontwerpen, is het
noodzakelijk om de bron van de geluids-
overlast te achterhalen. Een lastige klus
die meestal resulteert in gissingen.
Rick Scholte van de faculteit Werktuig-
bouwkunde brengt daar nu verandering
in. Hij ontwikkelde het zogeheten ‘Sound
Imaging’-systeem, een meetrobot met
microfoons. Dat meet het geluidsniveau
op honderden punten in de omgeving van
bijvoorbeeld een harde schijf (zie af-
beelding). Met een nauwkeurigheid van
een millimeter, tot honderd keer nauw-
keuriger dan bestaande methoden.
De meetwaarden worden vervolgens over-
zichtelijk en in felle kleuren weergegeven
in een computertekening in drie dimen-
sies. Uit de kleuren en de toppen van de
bergen wordt meteen duidelijk waar de
boosdoener exact zit. Dit geeft de ont-
werper de gelegenheid om het ontwerp

aan te passen, waardoor de irritante
geluidsbron verdwijnt, of in ieder geval
minder wordt. 
Met als gevolg minder ergernis bij de
gebruiker. Of zelfs minder gehoorbescha-
digingen, want het systeem is ook inzet-
baar bij grotere machines, zoals in fabrie-
ken. Scholte komt met zijn vinding op
een uitgelezen moment. De Europese
regelgeving op het gebied van hinderlijk
geluid uit apparaten wordt de komende
jaren strenger.
Inverse akoestiek is de verzamelnaam
voor efficiënte methodes die het mogelijk
maken geluidsbronnen zichtbaar te
maken en te kwantificeren. Dat gebeurt
door ruimtelijke geluidsmetingen te doen
die teruggaan naar de bron. Scholte:
“Maar de huidige methoden leveren
meestal geluidsbeelden met lage reso-
luties op. Bovendien zijn daarvoor zware
numerieke berekeningen en modellen
nodig. Mijn onderzoek richt zich op
snelle en nauwkeurige meet- en signaal-
verwerkingsmethoden voor inverse
akoestiek. Ze zijn goed toepasbaar in
praktische situaties die een hoge resolutie
vereisen.”
Dit inverse (omkerings-)proces, ofwel
‘Near-field Acoustic Holography’, is
grotendeels gebaseerd op wiskundige
modellen die bekend staan als Fourier-
transformaties (genoemd naar de Franse
Wiskundige Jean-Baptiste Joseph Fourier
(1768-1830)). Scholte optimaliseerde dat
proces. Hij slaagde erin om een software-
programma te schrijven dat de meet-
waarden van geluid omzet in bewegende

beelden. En ook nog eens in drie di-
mensies. De akoestische hologrammen
geven precies aan waar bijvoorbeeld een
mobieltje geluid ‘lekt’. Of hoe het lawaai
van een dieselgenerator, ondanks een
uitlaat in de top, telkens als een klamme
deken over de behuizing valt. “Het zijn
niet alleen mooie plaatjes. Je ziet meteen
wat er fysisch gebeurt. De bewegingen
volgen de natuurwetten, zoals een vortex
dat doet. Of de ringen die ontstaan
wanneer je een steentje in het water gooit.
Een leek ziet meteen waar de geluidsbron
zit. Het is een heel intuïtief model.”

Doorbraak
Hoe verklaart Scholte zijn doorbraak,
daar waar andere wetenschappers zijn
blijven steken? “Sommigen, zoals Earl
Williams, dé pionier op het gebied van

akoestische holografie, waren ook dicht
bij een omwenteling. Het grote verschil
met hen is dat ik geluiden puur inter-
preteer als signalen en minder als
akoestiek. Daarmee heb ik een enorme
winst weten te pakken. Verder bekijk ik
alles zoveel mogelijk praktisch. Alleen
waar nodig zoek ik de theoretische ver-
dieping.”
Daarmee doet de promovendus zichzelf
iets te kort. Want het heeft toch behoorlijk
wat kruim gekost om de juiste afstel-
lingen te vinden voor de meetrobot. Alles
is erg nauw verweven; het instellen van
ruisfilters, de verwerking van signalen en
de meetstand van de robot. 
Het veelbelovende onderzoek kreeg in
2007 een Valorisation Grant van techno-
logiestichting STW. Scholtes vinding
levert in potentie een aantal interessante

Combipanelen: haal 

Het is een vertrouwd beeld uit een
natuurdocumentaire: een hagedis sleept
’s ochtends vroeg zijn verkleumde
lichaam met veel moeite een rotsblok op.
Eenmaal boven gekomen, gaat hij er even
lekker voor zitten en laaft zich aan de
ochtendzon. Een half uurtje later springt
hij soepel weer naar beneden en gaat vlug
op jacht naar voedsel.
Zonne-energie. In relatie tot de TU/e
denk je dan al snel aan de omzetting van
zonlicht naar elektriciteit, met hightech
silicium- of plastic zonnecellen. Maar het
kan veel eenvoudiger -zoals de hagedis
illustreert. Het directe gebruik van de
zonnewarmte om water te verwarmen is
nog altijd de meest algemene (actieve)
toepassing van zonne-energie 
Op plekken waar behoefte is aan zowel
stroom als warm water -en dat is alleen al
in elk huishouden het geval- zou het de
moeite kunnen zijn om een combi-
systeem aan te leggen dat zonlicht omzet
in zowel elektriciteit als warmte, vertelt
Rudi Santbergen (30). De natuurkundig
ingenieur bracht de afgelopen jaren
vanuit de onderzoeksgroep Energie-
technologie van Werktuigbouwkunde de
haalbaarheid in kaart om de twee
bestaande technieken samen te voegen.
Daarvoor onderzocht hij eerst wat er in de
elektrische zonnecel precies gebeurt met
het minst energierijke infrarode licht.

“Daar was nog nooit serieus onderzoek
naar gedaan door de zonnecellenexperts,
juist omdat ze toch al wisten dat dit deel
van het zonnespectrum niet kan worden
gebruikt voor het opwekken van elektri-
citeit.” Santbergen berekende met een
computermodel wat er in de diverse
bestaande zonnecellen met het licht
gebeurt. “Het blijkt dat het licht enige tijd
heen en weer blijft kaatsen tussen de
metalen achterkant van de cel en de
optisch actieve n-laag, en uiteindelijk in
warmte wordt omgezet in één van die
beide lagen.” Het grootste deel van deze
warmte komt door geleiding uiteindelijk
bij de metalen achterkant terecht, die
tevens dienst doet als elektrode. En die
warmte kan nog nuttig worden gebruikt.

Verlanglijstje
Om zijn computermodel te testen, deed
Santbergen ook metingen aan diverse
zonnecellen. Die liet hij maken door twee
partners in het project: ECN uit Petten
voor de ‘kristallijne’ zonnecellen, en de
TU Delft voor de zogeheten ‘dunne laag’-
cellen. “Ik kon min of meer een verlang-
lijstje inleveren, en dan zorgden zij
ervoor dat ik precies het type cel kreeg dat
ik wilde meten.” Uit de metingen bleek
niet alleen dat zijn model prima werkte,
maar ook dat in de meeste zonnecellen
een groot deel van het ongebruikte licht

Combipanelen/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke

Het overgrote deel van het licht dat op een elektrische
zonnecel valt, gaat verloren in de vorm van warmte. Die

energie kan echter prima worden gebruikt om water mee op te
warmen, iets wat al op grote schaal gebeurt in zonneboilers.
Het ligt daarom voor de hand om het opwekken van elektri-

citeit en warmte te combineren. Ir. Rudi Santbergen
onderzocht hoe je dat het beste kunt aanpakken.

Geluidsveld van een ventilator uit
een pc op de millimeter nauwkeurig
in beeld.
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““HHeett  iiss,,  hhooee  zzaall  iikk  hheett  zzeeggggeenn......  eeeenn  bbeeeettjjee
eeeenn  ccoonnttrroovveerrssiieeeell  oonnddeerrwweerrpp..””
NNaattuuuurrkkuunnddeessttuuddeenntt  BBeennjjaammiinn  ddee  MMaaaatt  kkooooss
eeeenn  aaffssttuuddeeeerroonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddee  bbeewweerriinnggeenn
vvaann  nnaattuuuurrkkuunnddiiggee  RRaannddeellll  MMiillllss..  DDeezzee
AAmmeerriikkaaaann  mmeeeett  iinn  eexxppeerriimmeenntteenn  mmeett  wwaatteerr--
ssttooff  mmeeeerr  eenneerrggiiee  ddaann  hhiijj  eerriinn  ssttoopptt..  HHiijj  vveerr--
kkllaaaarrtt  ddaatt  mmeett  eeeenn  tthheeoorriiee  wwaaaarrbbiijj  eelleekkttrroonneenn
iinn  hheett  aattoooomm  tteerruuggvvaalllleenn  nnaaaarr  eeeenn  ttooeessttaanndd
oonnddeerr  ddee  ggrroonnddttooeessttaanndd..  ZZoo  oonnttssttaaaann  vvoollggeennss
MMiillllss  hhyyddrriinnoo’’ss,,  ccoommppaaccttee  wwaatteerrssttooffaattoommeenn,,
eenn  kkoommtt  eerr  eenneerrggiiee  vvrriijj..  HHiijj  wwoorrddtt  ddoooorr  ddee
mmeeeessttee  nnaattuuuurrkkuunnddiiggeenn  nniieett  sseerriieeuuss
ggeennoommeenn,,  mmaaaarr  zziijjnn  eexxppeerriimmeenntteenn  zziijjnn  oopp--
vvaalllleenndd..  RReeddeenn  vvoooorr  TTUU//ee--hhoooogglleerraaaarr  GGeerrrriitt
KKrrooeesseenn  oomm  eeeenn  ssoooorrttggeelliijjkk  eexxppeerriimmeenntt  oopp  ttee
bboouuwweenn..
DDee  MMaaaatt::  ““IIkk  hheebb  ggeeeenn  mmeenniinngg  oovveerr  ddee  tthheeoorriiee
zzeellff,,  ddaaaarr  hhoouuddeenn  wwee  oonnss  nniieett  zzoo  mmeeee  bbeezziigg..
WWee  wwiilllleenn  mmeetteenn  ooff  eerr  wwaarrmmttee  vvrriijjkkoommtt  eenn
wwaaaarr  ddiiee  ddaann  vvaannddaaaann  kkoommtt..  IIkkzzeellff  vveerrwwaacchhtt
ddaatt  ddee  eexxppeerriimmeenntteenn  mmeett  ggaannggbbaarree  nnaattuuuurr--
kkuunnddee  ttee  vveerrkkllaarreenn  zzuulllleenn  zziijjnn..””
HHiijj  llaaaatt  zziijjnn  eexxppeerriimmeenntt  zziieenn::  ttwweeee  iiddeennttiieekkee
kkooppeerreenn  cciilliinnddeerrss,,  nnaaaasstt  eellkkaaaarr  ggeemmoonntteeeerrdd..
DDee  eeeenn  iiss  vvoooorr  hheett  eexxppeerriimmeenntt,,  ddee  aannddeerr  vvoooorr
hheett  ccoonnttrroollee--eexxppeerriimmeenntt..  ““WWee  kkuunnnneenn  eexxaacctt
mmeetteenn  hhooeevveeeell  wwaarrmmttee  eerr  iinn  ddee  cciilliinnddeerrss
oonnttssttaaaatt..  IIkk  hheebb  iinn  bbeeiiddee  cciilliinnddeerrss  sstteeeeddss  hheett--
zzeellffddee  ggeemmeetteenn,,  mmaaaarr  ddaatt  zzeeggtt  nniieettss..  DDee  eexxppee--
rriimmeenntteenn  lliieeppeenn  nniieett  zzooaallss  zzoouu  mmooeetteenn..””  

DDee  MMaaaatt  vvooeeggtt  aallss  kkaattaallyyssaattoorr  ssttrroonnttiiuumm  ttooee
aaaann  ddee  cciilliinnddeerr,,  wwaaaarriinn  ddee  hhyyddrriinnoo’’ss  zzoouuddeenn
mmooeetteenn  oonnttssttaaaann..  OOmmddaatt  ssttrroonnttiiuumm  ssnneell
ooxxiiddeeeerrtt,,  mmaagg  hheett  nniieett  mmeett  zzuuuurrssttooff  iinn  ccoonnttaacctt
kkoommeenn..  ““DDaatt  mmiisslluukkttee..  HHeett  ssttrroonnttiiuumm  wwaass  aaaann
hheett  eeiinndd  vvaann  iieeddeerr  eexxppeerriimmeenntt  ggeeooxxiiddeeeerrdd..
DDaann  wweerrkktt  hheett  nniieett  mmeeeerr  aallss  kkaattaallyyssaattoorr..””  DDee
MMaaaatt  zzoocchhtt  eenn  vvoonndd  lleekkkkeenn  iinn  ddee  ooppsstteelllliinngg..
OOookk  oonnttddeekkttee  hhiijj  ddaatt  ddee  gglloovvee  bbooxx,,  wwaaaarriinn  hhiijj
zziijjnn  eexxppeerriimmeenntteenn  vvoooorrbbeerreeiiddddee,,  nniieett  hheellee--
mmaaaall  zzuuuurrssttooffvvrriijj  wwaass..  OOookk  hheett  aarrggoonn--wwaatteerr--
ssttooffmmeennggsseell  ddaatt  hhiijj  bbiijj  hheett  eexxppeerriimmeenntt
ggeebbrruuiikkttee,,  wwaass  nniieett  vvaann  ooppttiimmaallee  kkwwaalliitteeiitt..
OOmm  zziijjnn  aaffssttuuddeerreenn  zzeekkeerr  ttee  sstteelllleenn,,  ddeeeedd  hhiijj
eexxttrraa  mmeettiinnggeenn  oomm  ddee  pprroocceesssseenn  iinn  ddee  cciilliinn--
ddeerrss  iinn  bbeeeelldd  ttee  bbrreennggeenn..  ““DDaatt  iiss  eeeenn
tteecchhnniisscchh  vveerrhhaaaall..  VVoollggeennss  MMiillllss  mmooeetteenn  ddee
wwaatteerrssttoofflliijjnneenn  iinn  hheett  ssppeeccttrruumm  vveerrbbrreeddeenn..
DDaatt  hheebb  iikk  iinnddeerrddaaaadd  ggeezziieenn,,  mmaaaarr  ddiiee  vveerr--
bbrreeddiinngg  iiss  ooookk  mmeett  bbeessttaaaannddee  tthheeoorriieeëënn  ttee
vveerrkkllaarreenn..””  DDoooorr  ddee  eexxppeerriimmeenntteenn  iiss  ddee  oopp--
sstteelllliinngg  vveerrvvuuiilldd  ggeerraaaakktt..  ““DDee  cciilliinnddeerrss
mmooeetteenn  wwoorrddeenn  vveerrvvaannggeenn,,  ddaatt  dduuuurrtt  ddrriiee
mmaaaannddeenn..  VVoooorr  mmiijj  hheett  mmoommeenntt  oomm  eerrmmeeee  ttee
ssttooppppeenn..””  DDee  MMaaaatt  hhoooopptt  nnaa  zziijjnn  aaffssttuuddeerreenn
nnoogg  eevveenn  oopp  ddee  aaffddeelliinngg  ttee  mmooggeenn  bblliijjvveenn,,  oomm
ooookk  mmeett  ddee  nniieeuuwwee  cciilliinnddeerrss  mmeettiinnggeenn  ttee
ddooeenn..  ““IIkk  bbeenn  bbeenniieeuuwwdd  ooff  hheett  ddaann  wweell
wweerrkktt..””
TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoo--mmoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann00

Onderzoek in het kort

Prijs voor promovenda Uitvoeringstechniek
LLiilliiaannaa  AAbbaarrccaa,,  pprroommoovveennddaa  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee,,  hheeeefftt  mmeett  hhaaaarr  oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr
mmiilliieeuuvvrriieennddeelliijjkk  bboouuwweenn  ddee  eeeerrssttee  pprriijjss  ggeewwoonnnneenn  ttiijjddeennss  hheett  ttiieennddee  PPhhDD  SSyymmppoossiiuumm  vvaann
ddee  RReesseeaarrcchh  SScchhooooll  BBoouuww..  DDiitt  iiss  eeeenn  ssaammeennwweerrkkiinnggssvveerrbbaanndd  vvaann  ddee  BBoouuwwkkuunnddeeffaaccuulltteeiitteenn
vvaann  ddee  ddrriiee  TTUU’’ss..  DDee  CCoossttaa  RRiiccaaaannssee  kkrreeeegg  ddee  pprriijjss  vvaann  vviijjffhhoonnddeerrdd  eeuurroo    vvoooorr  hhaaaarr  bbeevviinn--
ddiinnggeenn  oovveerr  hhooee  iinn  oonnttwwiikkkkeelliinnggllaannddeenn  hheett  mmiilliieeuu  kkaann  wwoorrddeenn  oonnttzziieenn  ddoooorr  eeeenn  ggrrootteerr  ddeeeell
vvaann  hheett  ffaabbrriiccaaggeepprroocceess  vvaann  ggeebboouuwweenn  aall  iinn  ddee  ffaabbrriieekk  uuiitt  ttee  vvooeerreenn..  HHaaaarr  pprroommoottoorr  pprrooff..ddrr..
FFrriittss  SScchheeuubblliinn,,  ddiiee  ddee  lleeeerrssttooeell  UUiittvvooeerriinnggsstteecchhnniieekk  bbeekklleeeeddtt,,  llaaaatt  wweetteenn  eerrgg  ggeelluukkkkiigg  ttee
zziijjnn  mmeett  ddee  eerrkkeennnniinngg..  HHeett  iiss  nnaammeelliijjkk  nnoogg  nniieett  zzeekkeerr  ddaatt  zziijjnn  lleeeerrssttooeell  nnaa  zziijjnn  ppeennssiioonneerriinngg
wwoorrddtt  vvoooorrttggeezzeett..  ““UUiittvvooeerriinnggsstteecchhnniieekk  iiss  eeeenn  hheeeell  pprraakkttiisscchhee  ddiisscciipplliinnee,,  wwaaaarrvvaann  mmeenn
zziicchh  wweell  eeeennss  aaffvvrraaaaggtt  ooff  hheett  wweetteennsscchhaappppeelliijjkk  ggeezziieenn  rreelleevvaanntt  ggeennooeegg  iiss..  DDaatt  nnuu  eeeenn
pprroommoovveennddaa  vvaann  oonnss  eeeenn  pprriijjss  hheeeefftt  ggeekkrreeggeenn,,  iiss  ddaaaarroomm  eeeenn  mmooooiiee  ooppsstteekkeerr..””

TU/e benoemt hoogleraar 
Goederenvervoer en Logistiek
DDrr..  PPeetteerr  ddee  LLaannggeenn  ((3355))  iiss  ddoooorr  hheett  CCoolllleeggee  vvaann  BBeessttuuuurr  vvoooorr  vviieerr  jjaaaarr  bbeennooeemmdd  ttoott  hhoooogg--
lleerraaaarr  bbiijj  ddee  ffaaccuulltteeiitt  IInndduussttrriiaall  EEnnggiinneeeerriinngg  &&  IInnnnoovvaattiioonn  SScciieenncceess,,  vvoooorrhheeeenn  TTeecchhnnoollooggiiee
MMaannaaggeemmeenntt..  HHiijj  vveerrvvuulltt  ddaaaarr  ppeerr  11  jjaannuuaarrii  22000099  ddee  nniieeuuwwee  lleeeerrssttooeell  GGooeeddeerreennvveerrvvooeerr  eenn
LLooggiissttiieekk..  HHeett  ggaaaatt  oomm  eeeenn  aaaannsstteelllliinngg  vvaann  00,,22  ffttee,,  ddoooorr  ddee  pprroovviinncciiee  NNoooorrdd--BBrraabbaanntt  ggeessuubb--
ssiiddiieeeerrdd  mmeett  338866..000000  eeuurroo..  DDaaaarrvvaann  kkaann  ddee  TTUU//ee  nnaaaasstt  DDee  LLaannggeenn  ooookk  nnoogg  eeeenn  pprroommoo--
vveenndduuss  vvoooorr  vviieerr  jjaaaarr  bbeettaalleenn..  DDee  nniieeuuwwee  hhoooogglleerraaaarr  zzaall  oonnddeerrzzooeekk  ddooeenn  nnaaaarr  ‘‘ggooeeddeerreenn--
vveerrvvooeerrssttrroommeenn  vvaannuuiitt  eeeenn  bbrreeddeerr  llooggiissttiieekk  ppeerrssppeeccttiieeff’’..  NNoooorrdd--BBrraabbaanntt  ssppeeeelltt  aallss
aacchhtteerrllaanndd  vvaann  ddee  hhaavveennss  vvaann  RRootttteerrddaamm  eenn  AAnnttwweerrppeenn  eeeenn  bbeellaannggrriijjkkee  rrooll  iinn  ddee  llooggiissttiieekkee
aaccttiivviitteeiitteenn  vvaann  NNeeddeerrllaanndd,,  eenn  ddee  bbeekkoossttiiggiinngg  vvaann  nniieeuuwwee  lleeeerrssttooeell  ppaasstt  iinn  hheett  iinniittiiaattiieeff  vvaann
ddee  pprroovviinncciiee  oomm  hhiieerroovveerr  eeeenn  vviissiiee  oopp  ttee  sstteelllleenn..  DDee  LLaannggeenn  ssttuuddeeeerrddee  eenn  pprroommoovveeeerrddee  aaaann
ddee  EErraassmmuuss  UUnniivveerrssiitteeiitt  RRootttteerrddaamm..  SSiinnddss  22000077  iiss  hhiijj  wweerrkkzzaaaamm  bbiijj  ddee  ssttrraatteeggiieeaaffddeelliinngg
vvaann  HHaavveennbbeeddrriijjff  RRootttteerrddaamm..

wordt omgezet naar warmte. En wel
zoveel dat het niet echt de moeite loont
om speciale zonnecellen te ontwerpen die
een nog beter warmte-rendement
hebben. “Je kunt de n-laag wat dikker
maken, of het achtercontact nog wat aan-
passen, maar dat gaat eigenlijk altijd ten
koste van het elektrisch rendement.”
En dat is ongunstig, want elektrische
energie is in zekere zin meer waard dan
thermische energie, zegt Santbergen.
“Voor de ideale balans tussen warmteop-
wekking en elektriciteit moet je niet
alleen naar de opgewekte energie kijken,
maar vooral naar de primaire energie die
daarvoor nodig is. Het opwekken van
elektrische energie is meer belastend
voor het milieu. Daarom is het gunstiger
om een relatief hoge efficiency te behalen
voor de elektriciteitsproductie dan voor
het verwarmen van water. Elektrische
joules zijn in dat opzicht gewoon waarde-
voller. Bovendien kun je een teveel aan
elektrische energie terugleveren aan het
net, in Duitsland zelfs boven de markt-
prijs door een subsidie. Daardoor is het
aantal zonnepanelen op de Duitse daken
snel gegroeid.”

Afvoer van warmte
Santbergen onderzocht niet alleen
methoden om de absorptie van warmte
door zonnepanelen te verbeteren, maar
richtte zich ook op een optimale afvoer
van de warmte. Hij laat een zonnepaneel
zien waarvan de bovenkant de vertrouwde
blauwe glans heeft van de elektrische
zonnecel. De onderkant is echter
voorzien van een koperen plaat met
daarop een koperen buis, die als een
kronkelende slang tegen de achterkant
van het paneel aanligt, om zoveel moge-
lijk warmte op te kunnen nemen. Door de
buis wordt water geleid dat wordt op-
gewarmd en naar een opslagvat wordt
afgevoerd. Om het weglekken van
warmte te voorkomen, zit het paneel in
een isolerende bak met een glazen deksel
waardoor het zonlicht binnenvalt.

Het combisysteem heeft ook een nadeel.
“Als je te weinig water afneemt, stroomt
het hete water terug naar het zonne-
paneel en wordt nog verder opgewarmd.
Het water kan zelfs gaan koken, zodat je
de pomp moet stilzetten.” De tempera-
tuur in het zonnepaneel kan dan oplopen
tot boven de honderdvijftig graden.
Daardoor functioneren de zonnecellen
niet goed meer, en wordt er minder elek-
triciteit geproduceerd. “Bovendien ver-
ouderen de cellen bij deze hoge tempe-
raturen sneller”, zegt Santbergen. Het
kan dus gunstiger zijn om een deel van
de warmte gewoon naar de buitenlucht te
laten weglekken, om zo oververhitting te
voorkomen.
“Het komt erop neer dat de grootte van de
zonnecollector moet passen bij de warm-
tevraag. Daarbij is het van belang dat je
naar de gemiddelde warmtevraag over
een jaar kijkt, in plaats van naar het
maximum.” Om de ideale situatie voor
elk huishouden te achterhalen, bepaalde
Santbergen de energiebalans van huis-
houdens over een heel jaar. Hij gebruikte
daarvoor informatie over de warmtevraag
van Nederlandse gezinnen en de gedetail-
leerde weersgegevens van het KNMI voor
elk kwartier gedurende het jaar, zoals
luchttemperatuur, windkracht, en de
‘hemeltemperatuur’ - die bepaalt hoe
effectief de zonnecollector zijn warmte
via straling kwijt kan.
Santbergen concludeert dat combi-
systemen per vierkante meter weliswaar
een hogere opbrengst hebben, maar dat
ze per saldo ongeveer even duur zijn als
twee aparte systemen met dezelfde ener-
gieopbrengst. “Een combisysteem is dus
vooral gunstig als je weinig ruimte hebt,
zoals in de stad vaak het geval is. Maar ik
vind het ook een stuk mooier dan een
mengeling van donkerblauwe zonne-
panelen en zwarte collectoren op je
dak.”/.

toepassingen op. Een goed voorbeeld is
de eerder genoemde onderzoeker
Williams. Hij doet in de Verenigde Staten
geluidsonderzoek in dienst van Naval
Research dat heel wat geld heeft klaar-
liggen voor stillere duikboten.
Scholte heeft eerder, tijdens zijn af-
studeren, voor Philips zijn waarde al
bewezen. Met steun van TU/e-deeltijd-
hoogleraar en Philipsbaas prof.dr.ir. Bert
Roozen onderzocht hij ventilators, cd-
spelers en andere consumentenelek-
tronica. Onder hoge druk wierp hij zich
tijdens de kerstvakantie vijf dagen en
nachten op een externe dvd-brander. Hij
vond de oplossing om het ding stiller te
krijgen waarna direct in het nieuwe jaar

de productieband in Azië ging rollen. Net
op het nippertje. “Er zijn driehonderd-
duizend stuks gemaakt, er ligt patent op
mijn oplossing en ik kreeg een aardig
bonusje. Daar heb ik een mountainbike
van gekocht.” Lachend: “Nee, ga me niet
vragen wat Philips heeft verdiend.”/.
Scholte promoveert vandaag, donderdag 18
december, op zijn proefschrift met de titel ‘Fourier
based high-resolution near-field soundimaging’.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. Voorafgaand is er een symposium in
het Auditorium. Een van de gastsprekers is Earl
Williams. 

meer uit de zon

Foto: Peter Spijker
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Afstudeerders sneller aan de juis
Een baan vinden die past bij de op-
leiding en ambitie van TU/e-afgestu-
deerden blijkt niet altijd gemakkelijk, zo
bleek uit een enquête die Euflex Young
Professionals twee jaar geleden hield onder
afstudeerders. Ook kreeg Euflex, die aan de
TU/e recruitment en detachering van tech-
nologisch talent regelt, steeds vaker vanuit
het bedrijfsleven de vraag om top-afstu-
deerders. Daarnaast was het Studenten en
Onderwijs Service Centrum van de TU/e
bezig om internationaal talent te rek-
ruteren voor een studie
met daaraan verbonden
een baan. Dit samen
resulteerde in het TU/e
Career Center. 
“Ondanks de kredietcrisis
is er momenteel meer
vraag naar ingenieurs dan
aanbod”, stelt dr. Karen
Ali, hoofd van het
Studenten en Onderwijs
Service Centrum (STU)
van de TU/e. “Bedrijven
hebben bovendien een
langetermijnplanning,
voorbij de kredietcrisis,
dus ingenieurs blijven
nodig. Het Career Center
wil studenten stimuleren
en beter begeleiden naar
een carrière in de weten-
schap of naar een baan in
de industrie, die zowel bij
hen als het bedrijf goed
past.”
John Frenken van Euflex
Young Professionals vult
aan: “Bedrijven hebben in
onze concurrerende
kenniseconomie juist
mensen nodig die het
verschil kunnen maken.
Dus moet je goed kijken
wie waar het best aan de
slag kan. Enerzijds
hebben bedrijven vaak
niet de tijd om de juiste
innovatieve specialisten
te vinden. Ze willen dus
graag weten welk top-
talent hier aanwezig is
met welk specialisme.
Anderzijds kennen afstu-
deerders de markt vaak
niet. In de regio
Eindhoven zijn veel
kleine en middelgrote
bedrijven, dus in je eentje
overzicht krijgen van die
banenmarkt is een hele
klus.”
Om hier verandering in te brengen, com-
bineren STU en Euflex Young Professio-
nals hun specifieke vaardigheden: het STU
met begeleiding, opleiding en trainingen,
Euflex met kennis van en contacten in de
arbeidsmarkt. Dat moet onder meer resul-
teren in een databank met cv’s van afgestu-
deerde TU/e-studenten en een vacature-
bank met de beschikbare banen in de regio.
Waarbij de regio breed moet worden
gezien, van Shell tot DSM, dus heel Zuid-
Nederland. 
Ali: “Het is belangrijk te weten wat je als
afstudeerder wilt alvorens een keuze te
maken. Daarbij kan het STU studenten
prima helpen. Vervolgens bekijkt de afstu-
deerder zelf, of met Euflex, welke vacature
of organisatie daar het best bij past.”
Frenken: “In de vacaturebank zijn
vacatures per faculteit terug te vinden,
terwijl de cv-bank bedrijven een beter zicht
wil geven op het potentieel van afstudeer-
ders. De persoonlijke gegevens kunnen
bedrijven niet zien, daarvoor moeten ze
met ons contact opnemen. Bij ons is in

principe van iedere ingeschreven
afstudeerder bekend wat hij/ zij zoekt,
gebaseerd op intakegesprekken en de input
van de STU-trajecten. En alleen als het
aanbod van het bedrijf past bij de wens van
de afstudeerder brengen we beide partijen
met elkaar in contact. Door zich ruim voor
het afstuderen bij de cv-bank aan te
melden, vergroot de afstudeerder zijn
mogelijkheden en kans om al voor het
afstuderen een contract op zak te hebben.”
Hoe zit het met de privacy? Frenken: “De
student meldt zich aan door met zijn 
id-nummer de cv-database te activeren.
Hij/zij ziet dan zijn/haar cv met de
gegevens die worden gegenereerd uit het
administratiesysteem van de TU/e. Die
gegevens zijn op dat moment alleen voor
de student te zien. De student vult de
overige gegevens aan om het cv compleet te
maken en stuurt die naar de database van
het Career Center. Daarmee geeft hij/zij
toestemming om het online te zetten. Het
Career Center zorgt ervoor dat het cv online
zichtbaar is, zonder de persoonlijke
gegevens. Daarna kan de student alleen

Zelfs via Hyves benaderd
door een headhunter

HHeett  iiss  nnoogg  nniieett  pprreecciieess  dduuiiddeelliijjkk  wwaannnneeeerr,,
mmaaaarr  ddee  ppllaannnniinngg  iiss  ddaatt  CCooeenn  HHooooggeerrvvoorrsstt
ddiitt  ccoolllleeggeejjaaaarr  ggaaaatt  aaffssttuuddeerreenn  bbiijj
bbuuiillddiinngg  sseerrvviicceess  vvaann
BBoouuwwkkuunnddee..  HHiijj
oonnddeerrzzooeekktt
ddaaaarrvvoooorr  iinnssttaallllaattiiee--
tteecchhnniisscchhee  ssyysstteemmeenn
vvoooorr  eenneerrggiieenneeuuttrraallee
wwiijjkkeenn..  OOpp  ddee  vviijjffddee
vveerrddiieeppiinngg  vvaann  VVeerrttiiggoo
iiss  hhiijj  mmeett  mmeeddeessttuuddeenntteenn
ggeeggeevveennss  aaaann  hheett  aannaallyy--
sseerreenn..  HHiijj  mmaaaakktt  zziicchh
aabbssoolluuuutt  nniieett  ddrruukk  oovveerr  hheett
vviinnddeenn  vvaann  eeeenn  bbaaaann..  ““OOpp  ddiitt
mmoommeenntt  iiss  ddee  mmaarrkktt  nnoogg  zzoo  kkrraapp  ddaatt  aallllee  aaffggee--
ssttuuddeeeerrddee  bboouuwwkkuunnddiiggeenn  wweellkkoomm  zziijjnn  oopp  ddee
aarrbbeeiiddssmmaarrkktt..  BBoovveennddiieenn  wweerrkk  iikk  aall  eeeenn  ddaagg
iinn  ddee  wweeeekk  bbiijj  eeeenn  mmooggeelliijjkk  ttooeekkoommssttiiggee
wweerrkkggeevveerr..””  EEllpphhii  NNeelliisssseenn,,  eeiiggeennaaaarr  vvaann  hheett
nnaaaarr  hhaaaarr  ggeennooeemmddee
iinnssttaallllaattiiee--  eenn  bboouuww--
ffyyssiisscchh  aaddvviieessbbuurreeaauu
iinn  EEiinnddhhoovveenn  eenn
aalluummnnaa  vvaann  ddee  TTUU//ee,,
hheeeefftt  HHooooggeerrvvoorrsstt  bbiijj
eeeenn  bbeeoooorrddeelliinnggss--
ggeesspprreekk  aall  dduuiiddeelliijjkk
ggeemmaaaakktt  ddaatt  hhiijj  zziicchh
ggeeeenn  zzoorrggeenn  hhooeefftt  ttee
mmaakkeenn..  ““WWee  wwiilllleenn
nniieett  hhoorreenn  ddaatt  jjee
zzoonnddeerr  bbaaaann  kkoommtt,,  jjee
bbeenntt  hhiieerr  aallttiijjdd
wweellkkoomm,,  zzeeii  zzee..””
BBoouuwwkkuunnddeessttuuddeenntteenn
zziitttteenn  vvoollggeennss
HHooooggeerrvvoorrsstt  nniieett  eecchhtt
ttee  wwaacchhtteenn  oopp  eeeenn

CCaarreeeerr  CCeenntteerr..  ““WWiijj  ssttuuddeerreenn  aaff  oopp
ssppeecciiffiieekkee  vvaakkggeebbiieeddeenn  eenn  kkuunnnneenn
ggaaaann  ssoolllliicciitteerreenn  aallss  aarrcchhiitteecctt,,  ccoonn--
ssttrruucctteeuurr  ooff,,  zzooaallss  iinn  mmiijjnn  ggeevvaall,,
iinnssttaallllaattiieetteecchhnniiccuuss..  VVeeeell  ssttuu--
ddeenntteenn  hheebbbbeenn  ggeedduurreennddee  hhuunn
oopplleeiiddiinngg  aall  ccoonnttaacctt  mmeett
bbeeddrriijjvveenn  eenn  rroolllleenn  zzooddooeennddee
iinn  eeeenn  bbaaaann..””  HHooooggeerrvvoorrsstt
hheeeefftt  zziicchh  bbeewwuusstt  nniieett  oopp--
ggeeggeevveenn  bbiijj  MMoonnsstteerrbbooaarrdd,,
““aannddeerrss  bblliijjvveenn  zzee  bbeelllleenn..””

ZZeellffss  vviiaa  HHyyvveess  iiss  hhiijj  aall  ddoooorr  eeeenn
hheeaaddhhuunntteerr  bbeennaaddeerrdd  oomm  zziijjnn  ccvv  oopp  ttee

ssttuurreenn..  ““VViiaa  mmiijjnn  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  MMoolllliieerr  eenn
mmiijjnn  wweerrkk  kkoomm  iikk  mmeett  ggeennooeegg  bbeeddrriijjvveenn  iinn
aaaannrraakkiinngg..  IIkk  zzaall  nnaa  mmiijjnn  aaffssttuuddeerreenn  ooppeenn
ssoolllliicciittaattiieess  ggaaaann  ddooeenn  eenn  ddaaaarr  hheebb  iikk  ggeeeenn
CCaarreeeerr  CCeenntteerr  bbiijj  nnooddiigg..  IIkk  kkaann  mmee  vvoooorrsstteelllleenn
ddaatt  ddaatt  bbiijj  aannddeerree  ssttuuddiieess  wweell  hheett  ggeevvaall  iiss..””

Graag op maat gemaakte
vacatures

MMiiggiieell  ddee  VVooss  ggaaaatt  nnaa  zziijjnn  aaff--
ssttuuddeerreenn  bbiijj  CCoommppuutteerr  SScciieennccee
eenn  EEnnggiinneeeerriinngg  iinn  mmaaaarrtt  22000099
eeeerrsstt  eeeennss  rruussttiigg  vvaakkaannttiiee
hhoouuddeenn..  HHiijj  ggaaaatt  eerr  vvaannuuiitt
ddaatt  hhiijj  iinn  sseepptteemmbbeerr  eeeenn
bbaaaann  zzaall  hheebbbbeenn,,  vveerrtteelltt
hhiijj..  EEnnkkeellee  jjaarreenn  ggeelleeddeenn
rriicchhttttee  hhiijj  ddee  vvooff
DDaattaalleeaassee  oopp  ddaatt  zziicchh
rriicchhtt  oopp  wweebbhhoossttiinngg
vvoooorr  hheett  mmiiddddeenn--  eenn
kklleeiinnbbeeddrriijjff..  HHeett
ppaasstt  ggooeedd  bbiijj  zziijjnn
eeiiggeenn  vvaakkggeebbiieedd,,
wwaanntt  hhiijj  ssttuuddeeeerrtt  aaff  oopp
ddrraaaaddlloozzee  sseennssoorrnneettwweerrkkeenn
ddiiee  ggeekkooppppeelldd  wwoorrddeenn  mmeett  wweebb--
sseerrvviicceess  eenn  aannddeerree  ssyysstteemmeenn..  TToocchh  zzaall  DDee  VVooss
nniieett  vvoolllleeddiigg  iinn  zziijjnn  eeiiggeenn  bbeeddrriijjff  ggaaaann
wweerrkkeenn..  ““IIkk  wwiill  ggrraaaagg  eerrvvaarriinngg  ooppddooeenn  bbiijj
aannddeerree  bbeeddrriijjvveenn..  IIkk  zzaall  vvaaccaattuurreess  ggaaaann
zzooeekkeenn  vviiaa  iinntteerrnneett,,  mmaaaarr  ooookk  vviiaa  ddee  bbaanneenn--
kkrraanntt  ddiiee  ddee  VVoollkksskkrraanntt  ooff  ddee  TTeelleeggrraaaaff  aaff  eenn
ttooee  uuiittggeeeefftt..  MMiisssscchhiieenn  sscchhrriijjff  iikk  mmee  ooookk  iinn  bbiijj
MMoonnsstteerrbbooaarrdd..  HHeett  vvoooorrddeeeell  vvaann  iinnffoorrmmaattiiccii
iiss  ddaatt  wwee  mmeeeerrddeerree  kkaanntteenn  oopp  kkuunnnneenn..  WWee
kkuunnnneenn  ssooffttwwaarree  oonnttwwiikkkkeelleenn  vvoooorr  wweebb--
sseerrvviicceess,,  mmaaaarr  ooookk  vvoooorr  eemmbbeeddddeedd  ssyysstteemmss

ooff  ddeesskkttooppss””,,  zzeeggtt  DDee  VVooss,,  ddiiee  ddee  rriicchhttiinngg
SSyysstteemm  AArrcchhiitteeccttuurree  NNeettwwoorrkkiinngg  kkooooss..  HHiijj

hheeeefftt  wweell  ddeeggeelliijjkk  bbeellaannggsstteelllliinngg
vvoooorr  eeeenn  bbuurreeaauu  aallss  CCaarreeeerr

CCeenntteerr..““AAllss  zzee  ddaaaarr
ggeerriicchhttee  iinn--
ffoorrmmaattiiee

ggeevveenn,,  zzoouu  hheett
hheeeell  nnuuttttiigg

kkuunnnneenn  zziijjnn..  IIkk
wwiill  ggrraaaagg  eeeenn

bbaaaann  iinn  ddee  bbuuuurrtt
vvaann  BBeerrggeenn  oopp

ZZoooomm,,  wwaaaarr  iikk  wwoooonn..
HHeett  iiss  bbeellaannggrriijjkk  ddaatt  jjee

bbiijj  zzoo’’nn  bbeemmiiddddeelliinnggss--
bbuurreeaauu  jjee  eeiiggeenn  ccrriitteerriiaa

kkuunntt  aaaannggeevveenn  eenn  ddee
ssppeecciiffiieekkee  vvaakkggeebbiieeddeenn

wwaaaarriinn  jjee  zzoouu  wwiilllleenn
wweerrkkeenn..  AAaann  ttee  gglloobbaallee

iinnffoorrmmaattiiee  hheebb  jjee  nniieettss..””
HHiijj  hhoooopptt  ggeeeenn  oovveerrbbooddiiggee  vvaaccaattuurreess  aaaann--
ggeebbooddeenn  ttee  kkrriijjggeenn..  ““WWaannnneeeerr  jjee  tteevveeeell
rreeaaccttiieess  kkrriijjggtt,,  nneeeemm  jjee  mmiinnddeerr  ttiijjdd  oomm  zzee
ggooeedd  ttee  lleezzeenn..””

Career Center/Gerard Ver
Illustraties/Je

Een baan vinden is vaa
TU/e-afgestudeerden. Wél om e
willen en die past bij hun opleid

TU/e Career Center de helpende 
opent het Center zijn deuren op

voor masters, promovend
ontwerpers in op
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ste baan met TU/e Career Center

nog bij zijn cv via het Career Center.
Informatie die verkregen wordt uit intake-
gesprekken en eventuele assessments zijn
uiteraard vertrouwelijk en worden altijd in-
houdelijk besproken met de betreffende
student. Deze gegevens worden nooit
zonder toestemming aan derden door-
gegeven. Hiervoor zal altijd om schrif-
telijke toestemming van de student ge-
vraagd worden.”

Identiteit
Is er al iets bekend over het animo onder
studenten voor het Career Center?
Frenken: “Tachtig procent van de onder-
vraagde studenten bij de enquête zei dat ze
er gebruik zouden gaan maken. De top tien
van de grote bedrijven kent iedereen wel,
maar de regio Eindhoven kent veel kleine
en middelgrote bedrijven, die nauwelijks
een recruitmentbeleid hebben. In het
algemeen is er geen uitgesplitste vacature-
bank, dat zorgt ook voor een overkill aan re-
acties op banen. Bedrijven hebben vaak
niet ‘een’ natuurkundige of ‘een’ wiskun-
dige nodig, maar iemand van een speci-

fieke afstudeerrichting. Vaak weten ze ook
niet wat wij hier allemaal in huis hebben.
Dat verandert met de eigen cv- en vacature-
bank, beheerd door het Career Center.” 
Ali vult aan: “Het STU doet wat ze altijd al
heeft gedaan: begeleiding, het geven van
assessments, sollicitatietraining, et cetera.
We willen graag een continue lijn opzetten:
eerstejaars worden vanuit het STU bege-
leid naar zijn minor en master en, via het
Career Center, naar een baan die bij zijn of
haar opleiding past. Daarvoor gaan we stu-

denten actief benaderen,
het STU kan goed zien
hoever ze zijn en daarop
inspelen. Verder hebben
we veel contact met studie-
verenigingen en het
Studenten Advies Orgaan,
terwijl Euflex bijvoorbeeld
werkgever is van de
student-assistenten. We
willen studenten laten zien
dat het om een compleet
pakket gaat van in-, door-
en uitstroom. Om niet
alleen een digitaal, maar
ook fysiek platform met
een eigen identiteit te
hebben, wordt de in-
fotheek van het STU in-
gericht, naar een ontwerp
van Paul Bos en Marina de
Vos, beiden afgestudeerd
aan de TU/e-faculteit
Bouwkunde.”

Visa
Het TU/e Career Center
gaat niet alleen regionaal te
werk; er wordt ook buiten
de Nederlandse grenzen
gekeken. Ali: “Een van de
ambities van de TU/e is
internationalisering van
toptalent. Een internatio-
naal klimaat op de TU/e is
ook goed voor reguliere
studenten, zodat ze vast
wennen om op een andere
manier te werken, met
andere culturen en
gewoontes.”
Om internationale master-
studenten een ‘vliegende
start’ te bieden en sociale
samenhang met de Neder-
landse studenten te
creëren, is al eerder de
Summer Course ontwik-
keld. In die driewekelijkse
periode is aandacht voor de

benodigde studiehouding en -vaardig-
heden, de Nederlandse cultuur en taal en
trainingen in communicatieve en Engelse
taalvaardigheden. Studentmentoren
zorgen hierbij voor de sociale componen-
ten. De TU/e biedt internationale studen-
ten en bedrijven ook ondersteuning bij het
aanvragen van visa en verblijfsvergunnin-
gen. Zo wil de TU/e een signaal afgeven
van een topopleiding die ook zorgt voor een
industriële of een wetenschappelijke baan.
Dat Frenken en Ali er alle vertrouwen in
hebben, blijkt uit de reacties die ze van
alumni kregen. Frenken: “Die hebben al
gevraagd of zij er ook gebruik van mochten
maken. Maar daar wachten we nog even
mee. Ik hoor van hen ook dat ze vaak
meerdere banen hebben gehad voor ze op
de juiste plek zitten: daar waar ze het
verschil kunnen maken. Dat willen we met
het Career Center versnellen.”/.
Het Career Center is straks te vinden in 
Hoofdgebouw 0.72.

Career Center komt
als geroepen

OOpp  ddee  vvrraaaagg  hhooee  hhiijj  nnaa  zziijjnn
aaffssttuuddeerreenn  eeeenn  bbaaaann  ggaaaatt
zzooeekkeenn,,  rreeaaggeeeerrtt  mmaasstteerr--
ssttuuddeenntt  WWeerrnneerr  HHoorriikkxx  uuiitt
RRooeerrmmoonndd  zzoonnddeerr  eeeenn  tteell
nnaa  ttee  ddeennkkeenn  mmeett::  ““IIkk  ggaa
bbeesslliisstt  bbeeggiinnnneenn  vviiaa
ddeettaacchheerriinngg..””  HHiijj  zziitt  iinn
ddee  llaaaattssttee  ffaassee  vvaann  zziijjnn
tthheeoorriieejjaaaarr  eenneerrggiiee--
tteecchhnniieekk..  HHiijj  kkwwaamm
iinn  22000066  vvaannaaff  ddee  hhttss
iinn  VVeennlloo  tteerreecchhtt  iinn
eeeenn  sscchhaakkeell--
pprrooggrraammmmaa  bbiijj
EElleekkttrrootteecchhnniieekk  aaaann  ddee
TTUU//ee..  VVoollggeenndd  ccoolllleeggeejjaaaarr  ggaaaatt
hhiijj  mmeett  eeeenn  aaffssttuuddeeeerrooppddrraacchhtt  bbeeggiinnnneenn
iinn  ddee  rriicchhttiinngg  ppuullsseedd  ppoowweerr..  WWaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  iiss
hhiijj  iinn  mmeeii  22001100  kkllaaaarr..  ““VViiaa  ddeettaacchheerriinngg

vveerrwwaacchhtt  iikk  mmee  ttee  kkuunnnneenn  oorriiëënntteerreenn  oopp  ddee
aarrbbeeiiddssmmaarrkktt..  IIkk  hheebb  nnuu  nnoogg  ggeeeenn  iiddeeee  wwaatt  ddee

mmaarrkktt  mmiijj  ttee  bbiieeddeenn  hheeeefftt..””  HHoorriikkxx  hheeeefftt
zziicchh  ddaaaarr  nnoogg  nniieett  iinn  vveerrddiieepptt..  IInn

zziijjnn  TTUU//ee--pprrooggrraammmmaa  zziitt
ggeeeenn  ssttaaggee,,  ddaatt

bbeetteekkeenntt  ddaatt  hhiijj
oopp  ddiiee  mmaanniieerr

ooookk  ggeeeenn  bbeeddrriijjff
hheeeefftt  lleerreenn

kkeennnneenn..  ““WWaatt  zzeegg
jjee,,  eeeenn  ddaattaabbaannkk  vvaann

ddee  TTUU//ee  ddiiee  vvaaccaattuurreess
vvaann  ddee  kklleeiinneerree  bbeeddrriijj--

vveenn  iinn  ddee  rreeggiioo  eenn  ddee
ccvv’’ss  vvaann  ssttuuddeenntteenn  ggaaaatt

mmaattcchheenn??  DDaatt  iiss  iinntteerreess--
ssaanntt..  JJaa,,  ddaatt  zzoouu  mmee  ggooeedd

uuiittkkoommeenn..  DDaann  zzoouu  iikk  mmeett
hhuullpp  vvaann  ddaatt  bbuurreeaauu  ddee

bbeeddrriijjvveenn  kkuunnnneenn  lleerreenn
kkeennnneenn,,  ddaatt  sscchheeeelltt  vveeeell  ttiijjdd
ddiiee  iikk  aannddeerrss  iinn  ddeettaacchheerriinngg
kkwwiijjtt  zzoouu  zziijjnn..””  HHoorriikkxx
vveerrwwaacchhtt  ddaatt  hheett  CCaarreeeerr
CCeenntteerr  vvoollddooeennddee  iinnffoorrmmaattiiee
kkaann  ggeevveenn..  HHiijj  iiss  bblliijj  ddaatt  hhiijj  nnaa
ddee  hhttss  nniieett  mmeetteeeenn  ddee
ddeettaacchheerriinngg  iinn  iiss  ggeeddookkeenn..  
““IIkk  hhaadd  hheett  ggeevvooeell  ddaatt  iikk  nnoogg
wwaatt  mmiissttttee..  EEnn  hheett  vvaalltt  nniieett
tteeggeenn,,  iikk  hheebb  vveeeell  bbiijjggeelleeeerrdd
aaaann  ddee  uunniivveerrssiitteeiitt..””  

Ideaal voor de 
luie student

RReennéé  VVuuggttss  ggeeeefftt  hheett  oonnmmiiddddeelllliijjkk  ttooee;;  hhiijj  iiss
eeeenn  lluuiiee  ssttuuddeenntt..  NNiieett  wwaatt  zziijjnn  aaffssttuuddeeeerrwweerrkk
bbiijj  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  bbeettrreefftt,,  mmaaaarr
wweell  wwaatt  hheett  vviinnddeenn  vvaann  wweerrkk  nnaa
zziijjnn  oopplleeiiddiinngg  aaaannggaaaatt..
HHiijj  hhoooopptt  iinn  aapprriill
22000099  kkllaaaarr  ttee
zziijjnn  bbiijj  ddee
rriicchhttiinngg  rreeggeell--
tteecchhnniieekk  wwaaaarr
hhiijj  eeeenn  ggeeaavvaann--
cceeeerrddee  ccrruuiissee  ccoonn--
ttrroolllleerr  oonnttwweerrpptt
wwaaaarrmmeeee  iinn  ddee
ttooeekkoommsstt  oopp
ssnneellwweeggeenn  ddee  aauuttoo’’ss
ddiicchhtteerr  aacchhtteerr  eellkkaaaarr,,  iinn
eeeenn  ssoooorrtt  ttrreeiinnttjjeess,,
kkuunnnneenn  ggaaaann  rriijjddeenn..  ““IIkk
hheebb  nnoogg  nniieettss  ggeeddaaaann  oomm
mmee  iinn  ddee  aarrbbeeiiddssmmaarrkktt  ttee
vveerrddiieeppeenn..  EEiiggeennlliijjkk  wweell  eerrgg,,  hhèè??
CCaarrrriièèrreeoorrggaanniissaattiieess  eenn  mmiijjnn  ssttuuddiieevveerreennii--
ggiinngg  SSiimmoonn  SStteevviinn  ssttuurreenn  mmiijj  ppoosstt,,  mmaaaarr  ddiiee
ggooooii  iikk  ggeelliijjkk  iinn  ddee  oouudd--ppaappiieerrbbaakk..  IIkk  lleeeess  ddiiee
ppoosstt  nniieett  oommddaatt  iikk  lliieevveerr  iijjsshhoocckkeeyy..””  DDee
NNiijjmmeeggeennaaaarr  wwoooonntt  iinn  EEiinnddhhoovveenn,,  mmaaaarr
ssppeeeelltt  iijjsshhoocckkeeyy  iinn  DDeenn  BBoosscchh  iinn  ddee  ttwweeeeddee
ddiivviissiiee..  DDaatt  vvrreeeett  ttiijjdd..  ““IIkk  ssllaaaapp,,  ssttuuddeeeerr  eenn
ssppoorrtt””,,  vvaatt  hhiijj  zziijjnn  ttiijjddssbbeesstteeddiinngg  ssaammeenn..  
EEeenn  bbuurreeaauu  ddaatt  hheemm  iinnffoorrmmaattiiee  ggeeeefftt  oovveerr
bbeeddrriijjvveenn  iinn  ddee  rreeggiioo  iiss  ddaann  ooookk  mmeeeerr  ddaann

wweellkkoomm..  NNuu  kkeenntt  hhiijj  TTNNOO  vvaannwweeggee
eeeenn  ssttaaggee,,  eenn  ddee  mmuullttiinnaattiioonnaallss
PPhhiilliippss  eenn  AASSMMLL,,  mmaaaarr  ddaaaarr
hhoouuddtt  hheett  wweell  mmeeee  oopp..  ““IIkk  zzoouu
wweell  zzeellff  aallllee  nnooddiiggee  iinnffoorrmmaattiiee
kkuunnnneenn  vviinnddeenn,,  mmaaaarr  eeeenn
CCaarreeeerr  CCeenntteerr  mmaaaakktt  eeeenn
zzooeekkttoocchhtt  nnaaaarr  eeeenn  bbaaaann
wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  vveeeell  eeffffii--
cciiëënntteerr..  IIkk  zzoouu  nniieett  iinn
kkrraanntteenn  nnaaaarr  vvaaccaattuurreess
ggaaaann  zzooeekkeenn,,  wweell  oopp
iinntteerrnneett..  EEnn  iikk  zzoouu
nnaaaarr  ddee  ccaarrrriièèrree--
bbeeuurrss  iinn  UUttrreecchhtt

ggaaaann  eenn  iinnffoo  zzooeekkeenn
vviiaa  SSiimmoonn  SStteevviinn..  IIkk  mmaaaakk

mmee  ggeeeenn  zzoorrggeenn  ooff  iikk  eeeenn  bbaaaann  kkaann
vviinnddeenn  mmaaaarr  vvrraaaagg  mmee  wweell  aaff  ooff  iikk  eeeenn  bbeeddrriijjff

kkaann  vviinnddeenn  wwaaaarriinn  iikk  ppaass..””

rhoogt en Norbine Schalij
eannette Bos
ak geen probleem voor 
een baan te vinden die ze graag
ding en ambitie. Hierin gaat het
 hand bieden. Eind januari 2009
p vloer 0 van het Hoofdgebouw 
i, postdocs en technische 

pleiding (toio’s). 
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Educational training/DPO
Course ‘Teaching and learning
in higher education’ for teachers
and PhD’s.
The course ‘Teaching and learning in
higher education’ will take place on 
Tuesday January 13th (whole day),
Thursday January 15th (morning) and
Tuesday January 20th (whole day). The
course is intended for both experienced
and inexperienced teachers, post docs
and PhD students. This course is also
the first course of the TU/e BKO training
program.
The course offers a broad orientation on
teaching activities and prepares for
giving lectures, tutorials and so on.
During the course, the participants will
be actively involved, for instance by
giving presentations and by exchanging
ideas and experiences. Participation for
teaching staff of the TU/e is free of char-
ge.
Further information can be obtained
from Harry van de Wouw (extension
3126). You can enrol for the course by
telephone (2520), by e-mail
(cursus.dpo@tue.nl), or by Internet
(www.tue.nl/educational_training). 

Promoties
M.K. Singh MSc verdedigt op maandag

22 december zijn proefschrift en stellin-
gen tegen de bedenkingen van een com-
missie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Design, analysis,
and optimization of distributive mixing
with applications to micro and industrial
flow devices’. Singh promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De pro-
motor is prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.

O. Zavinska verdedigt op maandag 12
januari haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Spectral Analysis of
Polymer Elongation Processes’. Zavinska
promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotoren
zijn prof.dr.ir. H.E.H. Meijer en prof.dr.
R.J. Koopmans.

I. Anastasiadou verdedigt op maandag 12
januari haar proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘“In Search of a Railway
EuropeTransnational Railway

Developments in Interwar Europe’.
Anastasiadou promoveert aan de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotor is prof.dr. J.W.
Schot.

Ir. A.M. van der Wielen verdedigt op
dinsdag 13 januari 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 ‘Positioning
system mass change due to exchange of
structural stiffness by additional actu-
ators: model studies of beam and plate
systems’. Van der Wielen promoveert
aan de faculteit Werktuigbouwkunde. 
De promotoren zijn prof.dr.ir. P.H.J.
Schellekens en prof.dr.ir. J.E. Rooda.

Drs. R.B. Roijers verdedigt op woensdag
14 januari zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Element analysis with
a proton microprobe of early atheroscle-
rotic lesions’. Roijers promoveert aan de
faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr. G.J. van der
Vusse en prof.dr. M.J.A. de Voigt.

Drs. F.N.H. Montijn-Dorgelo verdedigt
op donderdag 15 januari 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 ‘On the
acceptance of sustainable energy sys-
tems: Explicit and implicit effects in per-
ceived value’. Montijn-Dorgelo promo-
veert aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences. De
promotoren zijn prof.dr. C.J.H. Midden
en prof. J.R. Eiser BA PhD.

Jubileum
Martin Bastiaans zal op donderdag 15
januari 40 jaar werkzaam zijn bij de
faculteit Elektrotechniek. Aanvankelijk
enkele maanden als student-assistent,
vervolgens - na zijn afstuderen in okto-
ber 1969 - gedurende enkele jaren als
medewerker in langdurig tijdelijk dienst-
verband, en daarna in de vaste staf, uit-
eindelijk als universitair hoofddocent sig-
naalrepresentaties. Gedurende deze 40
jaar maakte hij ca. 8 jaar deel uit van het
bestuur van de faculteit.
Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubi-
leum biedt de faculteit Martin een recep-
tie aan in de University Club, HG 1.18,
op donderdag 15 januari 2009 vanaf
15:30 uur. U bent van harte uitgenodigd
om samen met Martin en zijn familie,
met collega’s en oud-collega’s, met oud-
afstudeerders en -promovendi, en met
vrienden en bekenden dit heuglijke feit
te vieren onder het genot van een hapje
en een drankje.

Suzanne Udo, directeur bedrijfsvoering
faculteit Elektrotechniek.

Bedankt
Bij mijn afscheid van de faculteit
Scheikundige Technologie, wegens
pensionering, heb ik zeer veel belangstel-
ling ontvangen. Ook de bijdrage aan een
kunstwerk was overweldigend. Het zal
als een hartverwarmend afscheid in onze
herinnering blijven. Hiervoor wil ik u
graag allemaal bedanken.

Met vriendelijke groet mede namens
mijn partner Jet,
Dick Klepper

CantaTu
Kerstconcert 
Het TU/e medewerkerskoor CantaTU,
onder muzikale leiding van dirigent
Ruud Huijbregts geeft op maandag 22
december een Kerstconcert in de film-

zaal van de Zwarte Doos.
CantaTU zingt daar onder andere delen
van de KerstMedley van Tom Fettke, en
liederen van Berlioz en Bach.
Het concert begint om 12.45 uur, en zal
ongeveer een half uur duren. Het concert
is gratis.
CantaTU is het medewerkerskoor van de
TU/e. Het vormt de sectie koorzang van
de Personeelsvereniging en bestaat sinds
2007.
Het koor bestaat uit bijna 35 personen,
die wekelijks op maandag van 12.30 -
13.30 uur repeteren in Het GasLab. Het
repertoire is zeer divers. Vorig jaar heb-
ben we klassieke stukken van Bach,
Brahms, Schubert en Haydn gezongen.
Dit jaar hebben we delen uit de ragtime
opera ‘Treemonisha’ uitgevoerd. Op het
repertoire staan verder niet alleen
Engelse madrigalen, maar ook bijvoor-
beeld een Inca-lied.
In het voorjaar gaan we samen met het
studentenkoor Volkolage, en orkestleden
van ESMG Quadrivium het ‘Requiem
van Fauré’ zingen, een evenement waar
door de koorleden zeer naar uitgekeken
wordt.
Heeft u interesse om lid te worden, of
een keer een repetitie mee te maken,
neem dan (bijvoorbeeld tijdens het
Kerstconcert) contact op met de sectielei-
der Jos Coenen: (p.j.e.m.coenen@tue.nl)

Part-time Professor ‘Heat storage
Technology’ (V35.408), Energy
Technology, department of Mechanical
Engineering (0,2 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 23 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4.803 t/m 6.995 euro).

PhD researcher project ‘Fatigue of flexi-
ble multilayers’ (V37.659), SMG, depart-
ment of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstver-
band, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 pro-
movendus (2.000 t/m 2.558 euro).

Hoofd Studium Generale (intern)
(V82.033), dienst Algemene Zaken (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maxi-
maal schaal 12 CAO Nederlandse univer-
siteiten bijlage 1 (3.792 t/m 4.868 euro).

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures

eenjaargratispasta.nl

50% korting op
de Volkskrant
plus1 jaar
gratis pasta
Ben je uitwonend student en niet ouder dan

27 jaar, dan betaal je maar liefst 50% 

minder voor een Volkskrant-abonnement.

Het kost je slechts € 12,95 per maand.

En daar krijg je ook nog eens een jaar pasta

van Grand’Italia bij cadeau. De actie loopt tot

en met 28 februari 2009. Dus ga meteen naar 

eenjaargratispasta.nl

Promovendi
bridging the micro-nanometer gap using Lasers

4,0 fte - Faculteit Construerende Technische Wetenschappen

De Universiteit Twente is een 
ondernemende research-
universiteit. Als enige campus-
universiteit in Nederland verzorgt 
de Universiteit Twente onderwijs 
en onderzoek in wetenschaps-
gebieden die variëren van 
psychologie en bestuurskunde 
tot technische natuurkunde en 
biomedische technologie.

Kijk voor meer informatie en een volledig vacature-

overzicht op www.utwente.nl/vacatures

De Universiteit Twente is aangesloten bij het Career Center 
Twente. CCT vergemakkelijkt uw carrièrestappen in Twente 
en biedt hulp bij arbeidsbemiddeling voor u en uw partner, 
het zoeken van woonruimte en kinderopvang. Meer weten? 
Zie www.cctwente.nl.

Algemeen Mensen

Diversen

Vacatures
(Advertenties)
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“Take away my science, take away my life”
These days Professor
Christine Van
Broeckhoven is a leading
international authority
on Alzheimer, dementia,
manic depressive
psychoses and other
neurological diseases in
adults. But like many
women her age in science,
she had to struggle hard
against the status quo to
get any kind of recogni-
tion for her work. “I star-
ted my research unpaid
25 years ago. Now I have
more than one hundred
people working for me in
the neurodegenerative
diseases group at the
University of Antwerp”,
she said, during a very
well-attended lecture for
WISE (Women in Science
Eindhoven) last week at
TU/e.

Van Broeckhoven: “I
always kept on with my
research no matter what. If
you take away my science,
you take away my life. My
career happened when
people who thought me dif-

ficult weren’t looking”, she
commented as she took her
audience through her
impressive CV and list of
prizes. Van Broeckhoven
started off in chemistry. “I
am a basic chemist. I have a
very analytical mind and I
like physics and maths.
There were four females in
a class of ninety when I was

studying in the seventies.
But I find chemistry rather
static, and that doesn’t go
with my personality. So in
my PhD work I focused on
RNA, DNA came later. I did
not have a good relation-
ship with my supervisor.
There was a perception that
I was difficult”, she says
dryly.

She had her first child
between her masters and
her PhD. “I was running a
household with no
washing machine. When
an experiment was
finished, I would rush off
to do something else. I
would stay all night if
necessary, but I wasn’t
wasting my precious time

working from nine to five.”
She finished her PhD in
1981. She spent three years
working in a lab specialised
in metabolic diseases on an
unemployment program.
“I wrote hundreds of
letters, but there was no
room for females in the
chemical industry in
Antwerp. Then I went back
to my old supervisor where
I could use the empty lab
space in return for some
work for him. My first of-
ficial salary, which was still
very low, was after I got
funding for my research on
neurological diseases. This
was after the birth of my
second daughter in 1985.”

Prizes
Van Broeckhoven won the
prestigious Potamkin prize
in New York in 1993 and a
major Belgian prize for her
career in1995 at 42 years
old. “This was unheard of.
This prize was usually
awarded to people at the
end of their careers.” She
was suddenly subject to a
lot of interest from the

press. “They asked me
what it was like to be a
woman in science. Before
these interviews I never
realised how difficult my
situation was. Looking
back, I say the university
profited from my naiveté.”
“I have certain standards in
my department and my lab
for molecular genetics
because of this. I don’t wish
young scientists to go
through what I went
through. My female hires
can easily work and have
children. And no one
works without pay.”

These days Van
Broeckhoven has also
branched out into politics.
She was elected to Belgian
Parliament for the
Antwerp sp.a (socialist)
party in March of 2007.
She wrote a book about her
life and research in 2006
entitled ‘Brein en Branie’.
In the latest rankings for
the ‘greatest Belgian’ she
came 56th./.

Guide to help you through the Yuletide
Deep sighs or jubilations.
Everyone experiences
Yuletide and New Year’s
Eve in their own way.
Invariably this period is
accompanied by features
as predictable as they are
inevitable: annual
surveys, music lists, New
Year’s dives, Christmas
markets, ‘oliebollen’, fir
trees, nocturnal masses
and fireworks. Still,
there is even more to be
done. Cursor presents a
brief survey. We wish you
pleasant holidays!

Thursday 18 December:
The last cultural activity at
the TU/e goes to De Zwarte
Doos. It is there that 2008
will be concluded with the
musical film festival Eyes
and Ears. Normally it is the
image that dominates in
films, but during this one-
day festival music occupies
center stage. Sad, hila-
rious, inflammatory and
melancholy, eyes and espe-
cially ears will have plenty
to occupy them. The main
program, which will take
place in the film hall, will
be supplemented with do-
cumentaries, clips, famous
and nostalgic film frag-
ments at various locations
in the building. Visitors
will not need to go home in
the meanwhile, for a nou-
rishing meal can be
enjoyed at a modest price.
The program, which will
take from 15.00 to 23.00
hours, can be seen via:
www.dezwartedoos.nl
Only one euro per film,
while the peripheral
program is free.

Saturday 20 December: 
No money for a skiing
holiday? Wipe off your

tears. This winter the
summer is coming to you.
Fancy dress parties, games
and a lot of dance music in
particular will feature
during the campsite disco
in de Effenaar. With a real
campsite shop, high
fashion sunglasses, bad-
minton rackets and sand-
wiches La Vache Qui Rit.
The hall will be stoked up
to 28 degrees and emotions
will be roused further by
Der Kaiser und Der Mann
& mc Sanne de Man,
Lustige Lola und Welt-
schmerz, Style Beats
Liberation Front, Starla
and the VJs Schwarzwald &
Herteweide. And, of
course, PingPong! Your op-
ponent this time will have
to be a surprise for now.
Eight euros advance
booking sale, ten euros at
the door. Commencement
23.00 hours.

Saturday 20 December

For the first time the Dutch
fado singer Maria
Fernandes will introduce
the fado sensation into
concert halls. Since the day
she completed her singing
education in 2000, packed
her suitcases and traveled
to the country where fado
has its cradle, she has
found her second home
country in Portugal. With
her particular, clear voice
she alternates between tra-
ditional and modern fado
with a distinct character of
its own. The ensemble Os
Solitários accompanies

Fernandes on traditional
instruments, the Portu-
guese guitarra, guitar and
bass. A night of ‘Saudade’
the way it is meant to be.
Frits Philips music center,
commencement 20.15
hours, admission twenty
euros.

Thursday 25 December
International Christmas
Winter Circus in the
Parktheater for the 38th
time. Trapeze acts, clowns
and animal acts follow
quickly after each other in a
dizzying show, accom-
panied by an orchestra. On
the grandstand you will be
seated in bucket seats. The
traditional circus garden
has been canceled for this
year. Instead various acti-
vities in the hall and foyer
of the Parktheater will be
organized. Prices from
19.50 euros, thru to 3
January. More information:
www.kerstwintercircus.nl 

Friday 26 December
Dancing, dancing, dancing
in Club Rembrandt under
the motto: This is
Eindhoven. Ten DJs in
three different rooms. For
the program see:
www.clubrembrandt.com
Advance booking sale:
Beatfreax.com/ticketshop.
Entrance fee at the door
fifteen euros, after
midnight twenty euros.
Feasting from 22.00 to
05.00 hours.

Sunday 28 December
Go ahead. The 1960s,
1970s and 1980s all within
one party. For those who
cannot decide, but do hurry
a bit please. Music by The
Revolvers and the in-house
DJ. Café Wilhelmina, com-

mencement 16.30 hours,
entrance 8.50 euros. 

Sunday 28 December
If you want to get off your
well-filled couch after
copious meals, you can
make an attractive walk in
the wooded surroundings
of the Achelse Kluis, near
Valkenswaard. A ref-
reshing moment to get
away from the city and the
everyday routine and sub-
sequently to listen to the
Christmas Concert by
Couleur Vocale conducted
by Luc Jacobs. Church of
St. Benedictusabdij,
Achelse Kluis, commen-
cement 15.00 hours.

Wednesday 31 December

Frique à Delle Old & New
festival. The whole
Effenaar will be trans-
formed into a Parisian
night show with a touch of
circus spectacle, fluo-
rescence, glamour, beats
and sleazy rock. Enter the
New Year with Aux Raus,
The Hot Stewards, Nobody
Beats The Drum, The Walk
& Rogerseventytwo, Hank
Long, Lustige Lola &
Weltschmerz, Indie DJs
Luscious 666 & Pat,
Channel Red and
Barbabob. From 00.30 to
07.00 hours, entrance
22.50 euros./.

In short
De Hal closed for
mold removal
The De Hal building will be
closed for nearly a fortnight
as of Saturday 20 Decem-
ber in order to undergo
thorough cleaning. The
building is infested with
too high a mold concen-
tration. In order to enable
students to study for the
January exams, De Hal will
be open for study again in
the weekend of 3 and 4
January. This cleaning is
step two in the procedure
designed to tackle the
problems. In the past few
months the leakages of the
building were remedied.
The moisture problems
involved were caused
mainly by the mold growth.
Leo Delescen, head of
Public Services, empha-
sizes that the mold does
not present a hazard to
public health. 
The mold problem was dis-
covered in the middle of
this year. It had been
clearly visible for a long
time that De Hal has
moisture problems on the
top floor in particular, but
when an employee began
to experience complaints of
the respiratory system, an
agency was called in to
investigate the concentra-
tions of mold, Delescen
explains. This agency esta-
blished that concentrations
of a certain mold are in fact
too high, although these
were probably not the
source of the complaints
developed by the employee.
Due to the closure De Hal
will be open five days
shorter than had been
planned. Normally De Hal
would be open up to and
including 24 December. As
of 5 January the library in
De Hal will be fully opera-
tional again. The Depart-

mental libraries will
continue to be open, until
16.00 hours on Wednesday
24 December. If desired,
books from the collection
of the central library may
be handed in at other
library locations.

Christmas
holiday Cursor
This will be the last Cursor
of this year. On Thursday 15
January Cursor 16 will
appear. The editors would
like to wish everybody a
Merry Christmas and a
Happy and Healthy 2009.

Christmas
Church Celebra-
tion in English
The International Student
Chaplaincy is organizing a
Christmas Church Cele-
bration in the English
language! Plus a Christmas
feast in the ‘Groene Zaal’.
All this especially for
foreign students. Date:
Christmas day, 25 Decem-
ber, time: 12.15pm. Venue:
Paterskerk, Augustijnen-
dreef 15, Eindhoven.

International
New Year’s drink
The International Student
Chaplaincy is having an
international New Year’s
drink on Wednesday, 7
January 2009. time: 16.00
- 18.00pm, place: café
T!NT. Studentencentrum
Bunker, Kennedylaan 3,
Eindhoven. Look at
www.tue.nl/tint for more
information.

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

Professor Chrisine Van Broeckhoven talking to dr. ir. Emilia Motoasca (Electrical Engineering
Department). Photo: Jan Timmermans
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Hoogleraren steeds vaker 
deskundigen in de rechtbank

Snijder, hoogleraar Constructief
Ontwerpen aan de faculteit Bouwkunde
en gespecialiseerd in staalconstructies, 
is vorig jaar als getuige-deskundige
gevraagd om de technische rapporten te
vergelijken die de verdediging en het
Openbaar Ministerie afzonderlijk hebben
laten maken over het ongeluk met de
steiger bij de Amercentrale. Daarbij
kwamen in 2003 vijf schoonmakers om
het leven, drie anderen raakten gewond. 
Hoe ze bij hem terechtkwamen, is
Snijder nog steeds niet duidelijk, al is hij
een van de weinige specialisten in
Nederland op het gebied van de stabiliteit
van staalconstructies. “De rechter-com-
missaris belde me op mijn mobiele tele-
foon en dat nummer hebben maar weinig
mensen. Ik heb ook maar één keer eerder
iets dergelijks gedaan, op verzoek van een
van de partijen heb ik toen iets technisch
uitgelegd. Maar het is een maatschappe-
lijk belang, ook van de TU/e, om hieraan
mee te werken. Het lag ook precies op
mijn pad, dan is het raar om ‘nee’ te
zeggen. En wie moet het anders doen?
Het moet toch gebeuren en het liefst
goed. Dat was de belangrijkste reden om
‘ja’ te zeggen.” 
Net als Smits stelt hij wel voorwaarden
voor hij zo’n klus aanvaardt. Snijder: “Op
de eerste plaats moet het binnen je com-
petentie liggen. Ook ethische afwegingen
kunnen tot een weigering leiden.
Wanneer een van de partijen je vraagt,

moet je je goed afvragen of het een recht-
vaardige zaak is. Maar als getuige-des-
kundige in een strafzaak hoef je die
afweging niet te maken, want het rechts-
systeem vraagt je. Het moet verder ook
praktisch kunnen, ik kan voor zoiets geen
twee maanden vrij nemen. Ik moet ook
onafhankelijk, objectief onderzoek
kunnen doen, dat is een heel belangrijke
vereiste. Je verbindt jouw naam en die
van de TU/e daaraan; dat ligt toch gevoe-
lig. Alle collega’s in het land kijken mee
en ik moet er niet aan denken dat ze me
erop aanspreken als je in dit soort zaken
verkeerd onderzoek doet.”

Doorgezaagd
In de rechtszaal lichtte Snijder zijn
onderzoek toe en beide partijen stelden
hem kritische vragen over zijn schrif-
telijke rapport. Snijder vond de hele
procesgang een bijzondere ervaring: “Het
is een totaal andere wereld. Ik heb bewon-
dering voor de zorgvuldigheid waarmee
men te werk gaat; ook de kundigheid van
de juristen verraste me. Al is er natuurlijk
al veel vooraf gegaan aan dit hoger beroep
en worden die juristen bijgestaan door
deskundigen. Maar ze hadden zich goed
ingewerkt. Dat merk je aan de gerichte
technische vragen die ze stelden op een
voor hen toch onbekend vakgebied.” 
Dat er echt iets vanaf hing (gevangenis-
straf ) gaf wel extra druk, zeker omdat de
beklaagde tijdens de zitting aanwezig is.

Snijder: “Dat is heel
confronterend. Jouw
antwoorden hebben
gevolgen voor hem, dat
realiseer je je goed. En
het is ook maar goed
dat je je dat realiseert,
zonder dat je weet wat
precies de juridische
gevolgen zijn van je
antwoorden. Want hoe
een rechter mijn ant-
woorden en het rapport
meeweegt, weet je van
te voren niet.”
Heeft Snijder er zelf
ook nog iets aan
gehad? Snijder: “In
technisch opzicht was
het niets nieuws en
heb ik er niet veel van
geleerd. Wel ten

aanzien van het scherp rapporteren en
antwoorden op de nauwgezet geformu-
leerde vragen. Dan komt het soms écht op
één bepaald woordje aan, want je wordt
helemaal doorgezaagd over ‘Hoe heeft u
dat bedoeld?’ Het is een uitdaging om de
antwoorden schriftelijk zo scherp moge-
lijk te formuleren.”

Satelliettelefoon
Jan Smits is hoogleraar Recht en
Techniek bij Innovation Sciences, met als
specialisatie (inter)nationaal telecommu-
nicatierecht. Hij wordt regelmatig bena-
derd om zijn oordeel of uitleg te geven bij
rechtszaken. Zoals in 1999. De vraag was
of het technisch mogelijk was om een
mobiele satelliettelefoonsignaal af te
tappen om zo te bepalen waar iemand
zich bevindt. Zijn antwoord bepaalde
mede of iemand wel of niet rechtsgeldig
was gearresteerd. 
Smits: “Het meest word ik gevraagd om
technische uitleg te geven over satelliet-
zenders, decoders en cryptologie bij het
doorgeven van signalen. Maar ook of het
legaal is dat iemand een lege chipkaart uit
de winkel zelf mag ‘vullen’ met de sleutel
van een satellietzender om zo zonder
betaling en contract naar hun program-
ma’s te kijken.”
Het maakt Smits niet veel uit door of voor
wie hij wordt gevraagd. Hij heeft als
doctor een eed moeten afleggen dat zijn
kennis alleen ten goede komt aan de

wetenschap of de samenleving. Weigert
hij dan nooit om als expert op te treden?
Smits: “Jazeker, als ze vragen: ‘Zou je dit
en dit voor ons willen zeggen?’. Want ik
wil wél mijn onafhankelijkheid en objec-
tiviteit bewaren. Bovendien houd ik er
wel van om dingen recht voor zijn raap te
zeggen als ik ergens van overtuigd ben. Je
wilt je ook niet laten gebruiken, al gebeurt
dat op een bepaalde manier altijd wel als
je voor één van de twee partijen optreedt.”
Wat de invloed is van de inbreng van een
expert is bijna nooit te zeggen. “Gelukkig
ben ik niet de echte beslisser”, zegt Smits.
“Wanneer iemand arbeidsongeschikt is
omdat een arts zegt dat hij een bepaald
botje heeft gebroken, dan beslist de
rechter zelf of hij die arts gelooft.”

Technische smoesjes
Het lijkt de laatste jaren wel of het aantal
wetenschappers dat in de rechtbank als
getuige optreedt toeneemt. Smits verwijst
daarvoor naar ontwikkelingen in de recht-
spraak. “Vaak blijkt dat rechters niets van
technische - en telecomsystemen begrij-
pen, daarom raadplegen ze onafhanke-
lijke deskundigen. Je kunt zeggen dat
door toename van de technologische
complexiteit niet meer ‘alle’ kennis bij de
rechtbank aanwezig kan zijn. De rechter
moet steeds meer kennis van elders halen
om objectief te kunnen oordelen. Ook
omdat de instrumenten van het Openbaar
Ministerie toenemen, is er steeds minder
sprake van gelijkwaardigheid van beide
partijen. Dat maakt de rol van de getuige-
deskundige steeds belangrijker, voor alle
partijen. De rechter zou iemand moeten
zijn die de waarheidsvinding moet
kunnen waarborgen, maar dat wordt hem
steeds moeilijker gemaakt.”
“Als wetenschapper weet je ook niet alles
zeker. Maar, dat kan zowel een voor- als
een nadeel zijn, want je kunt je tegen-
stander corrigeren of twijfel zaaien. Maar
als de ander na jou spreekt, geldt het-
zelfde voor hem. Toch, als deskundige
hebben je uitspraken een speciale beteke-
nis en daarom moet je je erg bewust zijn
van je verantwoordelijkheden. Je weet het
bijvoorbeeld als de andere partij techni-
sche smoesjes hanteert. Dat kun je door-
prikken, maar het is aan de rechter om
daar een objectieve beslissing in te
nemen.”/.

Getuige-deskundigen/Gerard Verhoogt
Foto’s/Rien Meulman

Wetenschappelijke kennis en onderzoeks-
methoden worden niet alleen gebruikt aan de
TU/e, maar hebben ook een maatschappelijke
functie. Bijvoorbeeld als hoogleraren gevraagd
worden als getuige-deskundige bij rechtszaken.
Dat stelt speciale voorwaarden, stelt prof.mr.dr.

Jan Smits: “Je moet je erg bewust zijn van die
verantwoordelijkheid als jouw kennis wordt

ingehuurd.” Prof.ir. Bert Snijder van Bouwkunde
beaamt dat: “Je verbindt er jouw naam en die van

de TU/e aan en dat ligt gevoelig.”

Prof.ir. Bert Snijder

Prof.mr.dr. Jan Smits
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Tips om de kerstvakantie door te komen
Diepe zucht of jubelzang. Iedereen beleeft op eigen
manier de kerstdagen en jaarwisseling. Met de even

voorspelbare als onvermijdelijke jaaroverzichten,
muzieklijsten, nieuwjaarsduiken, kerstmarkten,

oliebollen, dennenbomen, nachtmissen en vuurwerken.
Maar er is meer te beleven. Cursor geeft een kort

overzicht. Alvast prettige feestdagen!

Kaartjes winnen voor concerten
DDee  EEffffeennaaaarr  ggeeeefftt  vvrriijjkkaaaarrttjjeess
wweegg  vvoooorr  ttwweeee  ccoonncceerrtteenn..
HHeett  ggaaaatt  oomm  eeeenn  ooppttrreeddeenn
vvaann  DDee  JJeeuuggdd  vvaann  TTeeggeenn--
wwoooorrddiigg  oopp  2222  ddeecceemmbbeerr  eenn
eeeenn  vvaann  KKrraaaakk  eenn  SSmmaaaakk  oopp
2288  ddeecceemmbbeerr..  VVoooorr  bbeeiiddee
ccoonncceerrtteenn  kkuunn  jjee  mmaaiilleenn
nnaaaarr::  wwiinnnneenn@@eeffffeennaaaarr..nnll..
DDee  iinnzzeennddiinnggeenn  vvoooorr  DDee
JJeeuuggdd  vvaann  TTeeggeennwwoooorrddiigg
mmooeetteenn  uuiitteerrlliijjkk  2222  ddeecceemm--
bbeerr  bbiinnnneenn  zziijjnn,,  aaaannvvrraaggeenn
vvoooorr  KKrraaaakk  eenn  SSmmaaaakk  uuiitteerr--
lliijjkk  oopp  2277  ddeecceemmbbeerr..  DDee
wwiinnnnaaaarrss  kkrriijjggeenn  vvaann
EEffffeennaaaarr  eeeenn  mmaaiillttjjee  wwaaaarr  eenn

wwaannnneeeerr  zzee  hhuunn  vvrriijjkkaaaarrttjjeess
kkuunnnneenn  oopphhaalleenn..

Zondag 28 december: 
Wandelen en muziek bij de Achelse Kluis

Wie na copieuze maaltijden van de bank wil loskomen,
kan een mooie wandeling maken in de bosrijke om-
geving van de Achelse Kluis, nabij Valkenswaard. Een
verkwikkend moment om de stad en de sleur te ont-
vluchten en aansluitend te luisteren naar het kerst-
concert van Couleur Vocale onder leiding van Luc
Jacobs. Kerk van St. Benedictusabdij, Achelse Kluis,
aanvang 15.00 uur.

Dinsdag 6 januari: 
Rowwen Hèze in ‘deftig’ Muziekcentrum

Rowwen Hèze in een deftige muziekzaal. Een vreemd
contrast, maar wellicht toch de moeite waard. De
Limburgse feestband speelt voor de gelegenheid wat
meer ingetogen en dat komt de teksten van voorman
Jack Poels alleen maar ten goede. Ook op 7 januari te
zien. Gelieve geen bier te gooien…Muziekcentrum
Frits Philips, aanvang 20.15 uur, toegang 25 euro.

Maandag 5 januari: 
Sarah McQuaid in Meneer Frits

In Meneer Frits speelt Sarah McQuaid traditionele
Keltische en transatlantische folk met haar gitaar in de
hoofdrol. Irish Music Magazine schreef over haar op-
tredens: ‘One for a romantic evening in, listen to it
with a whiskey and a peat fire, heaven.” Aanvang 21.00
uur, toegang vijf euro.

Zondag 4 januari: 
Carnaval des Animaux in Muziekcentrum

Voor familie en jeugd het vertrouwde Carnaval des
Animaux. Spannend en amusant vermaak. Koning
Leeuw organiseert een dierendiner, maar het collier
van Dame Olifant wordt gestolen. De dieren zoeken de
dader en de peperdure halsketting. Gregor Bak is de
verteller, Arno Bornkamp (saxofoon) en Ivo Janssen
(Piano) geven rugdekking. Met illustraties van Geertrui
Charpentier. Muziekcentrum Frits Philips, aanvang
15.00 uur, toegang tot achttien jaar zes euro, volwas-
senen betalen negen euro.

Woensdag 31 december: 
Frique à Delle in Effenaar

Frique à Delle Oud &
Nieuw festival. De gehele
Effenaar verandert in een
oude Parijse nachtshow
met een vleugje circus-
spektakel, fluor, glamour,
beats en sleazy rock. Het
nieuwe jaar in met Aux
Raus, The Hot Stewards,
Nobody Beats The Drum,
The Walk &
Rogerseventytwo, Hank
Long, Lustige Lola &
Weltschmerz, Indie dj’s
Luscious 666 & Pat,
Channel Red en
Barbabob. Van 00.30 tot
07.00 uur, toegang 22,50
euro.

Zondag 28 december: 
Jaren 60/70/80-feest-in-één

Toe maar. De jaren zestig, zeventig en tachtig in één
feest. Voor degenen die geen keuzes kunnen maken,
maar wel graag een beetje opschieten. Muziek van The
Revolvers en de huis-dj. Café Wilhelmina, aanvang
16.30 uur, toegang 8,50 euro. 

Vrijdag 26 december: 
Dansen in Club Rembrandt

Dansen, dansen, dansen in Club Rembrandt onder het
motto: This is Eindhoven. Tien dj’s in drie verschil-
lende ruimtes. Voor programma zie: 
www.clubrembrandt.com Voorverkoop:
Beatfreax.com/ticketshop. 
Entree aan de deur vijftien euro, na middernacht twee
tientjes. Feesten van 22.00 tot 05.00 uur.

Donderdag 25 december: 
Kerstwintercircus in Parktheater

Internationaal kerstwintercircus voor de 38ste keer in
het Parktheater. Trapeze-acts, clowns en dieren-
nummers wisselen elkaar af in een wervelende show,
begeleid door een orkest. Op de tribune zit u op kuip-
stoeltjes. De traditionele circustuin gaat dit jaar niet
door. In plaats daarvan diverse activiteiten in de
voorhal en foyer van het Parktheater. Vanaf 19,50 euro,
tot en met 3 januari. 
Meer informatie: www.kerstwintercircus.nl. 

Zaterdag 20 december: 
Oudejaarsvoorstelling Dolf Jansen in Parktheater

Dolf Jansen deed zijn oudejaarsconference meestal
met Lebbis, maar afgelopen jaar ging hij solo met
‘Geen Oudejaarsvoorstelling’. Dit seizoen zit hij met
een ouderwetse ‘Oudejaarsvoorstelling’ weer bovenop
de actualiteit. Hij bewijst dat een jaar in tachtig
minuten past, zal al uw vragen beantwoorden, maar er
evenzoveel teruggeven. Humor met poëzie en impro-
visatie. En het al zo vaak beloofde stukje moderne dans
zal nu echt worden opgevoerd.
Parktheater om 20.15 uur, toegang zestien euro.

Zaterdag 20 december: 
Fado in Muziekcentrum

Voor het eerst brengt de Nederlandse fadozangeres
Maria Fernandes het fadogevoel naar de concertzalen.
Sinds ze haar zangopleiding in 2000 afrondde, haar
koffers pakte en naar het land van de fado reisde, vindt
zij in Portugal haar tweede moederland. Met haar
bijzondere, heldere stemgeluid brengt zij wisselend
traditionele en moderne fado’s met een sterk eigen
karakter. Het ensemble Os Solitários begeleidt
Fernandes op traditionele instrumenten, de Portugese
guitarra, gitaar en bas. Een avondje ‘Saudade’ zoals het
bedoeld is. Muziekcentrum Frits Philips, aanvang 20.15
uur, toegang twee tientjes.

Zaterdag 20 december: 
Campingdisco in Effenaar

Geen geld voor een skivakantie? Niet getreurd. De
zomer komt deze winter naar je toe. Verkleedpartijen,
spelletjes en vooral veel dansmuziek tijdens de
campingdisco in de Effenaar. Met heuse camping-
winkel, high fashion zonnebrillen, badmintonrackets
en broodjes La Vache Qui Rit. De zaal wordt opgestookt
tot 28 graden en de gemoederen worden verder verhit
door Der Kaiser und Der Mann & MC Sanne de Man,
Lustige Lola und Weltschmerz, Style Beats Liberation
Front, Starla en de VJ’s Schwarzwald & Herteweide. En
natuurlijk PingPong! Tegen wie je het deze keer kunt
opnemen, blijft nog even een verrassing. Acht euro
voorverkoop, een tientje aan de deur. Aanvang 23.00
uur.

Vrijdag 19 december: 
Arie Koomen in Parktheater

Arie Koomen vormde jaren een gouden duo met
Silvester, maar brengt nu solo een oudejaarsvoorstel-
ling. Ook bij hem ontbreekt het vermanende vingertje
niet. Al is het niet de wijsvinger. Parktheater, aanvang
22.30 uur, entree negentien euro.

Vrijdag 19 december: 
Et Voila! in Effenaar

Muziek, verhalen en cartoons. Dat is de basis van Et
Voila! Een avondvullend programma in de Effenaar
met tekenaar Gummbah, popjournalist Menno Pot,
presentator Leon Verdonschot, muzikant Denvis,
schrijver Henk van Straten en de band The Horse
Company. Kleine zaal: 20.30 uur. Entree: twaalf euro.
Voor uitgebreid programma zie: www.effenaar.nl.

Donderdag 18 december: 
Eyes and Ears-festival in Zwarte Doos

De laatste culturele activiteit op de TU/e komt op naam
van De Zwarte Doos. Daar wordt 2008 afgesloten met
het muzikale filmfestival Eyes and Ears. Normaal
domineert in films het beeld, maar tijdens dit eendaag-
se festival staat de muziek centraal. Droevig, hilarisch,
opzwepend en melancholiek, ogen en vooral oren
komen niets te kort. Het hoofdprogramma, dat zich
afspeelt in de filmzaal, wordt aangevuld met documen-
taires, clips, beroemde en nostalgische filmfragmenten
op diverse locaties in het gebouw. Bezoekers hoeven
tussendoor niet naar huis, want voor een bescheiden
bedrag is een voedzame maaltijd verkrijgbaar. Het
programma dat duurt van 15.00 tot 23.00 uur is te raad-
plegen via: www.dezwartedoos.nl. Slechts één euro per
film, de randprogrammering is gratis.

Kraak en Smaak
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En hoe is het in Barcelona?

Ik kreeg de kans om een
vrije minor in Barcelona
te doen tijdens mijn
derde jaar Bouwkunde en
die kans heb ik gegrepen.
Ik wilde graag een andere
cultuur leren kennen,
goed Spaans leren

spreken en schrijven en
meemaken hoe het eraan
toegaat aan een andere
universiteit. Mijn half
jaartje hier is als een
droom die werkelijkheid
wordt! 
Ik kan Barcelona nooit zo
mooi beschrijven als de
stad werkelijk is, maar ik
doe toch een poging. Het
is een levendige stad met
veel filmfestivalletjes,
openlucht concerten,
volksfeesten en demon-
straties. Het loopt over
van cultuur. Alles heb je
bij de hand; de bergen, de
zee en de stad. Ik geniet
nog iedere dag van de stad
met de verschillende
bouwstijlen en straten.
Het allermeeste geniet ik
van de manier van leven.
Het is hier zo ontspannen
in vergelijking met

Nederland. Mijn faculteit
ligt op een uur reizen van
mijn huis in the middle
of nowhere. In Nederland
zou je daar niet zo heel
snel heen gaan, maar hier
is dat normaal. Mijn
faculteit is kleiner dan in
Eindhoven en de lessen
zijn erg persoonlijk. Dat
bevalt me goed. De uni-
versiteit hier is minder
gericht op de techniek en
meer op de architectuur.
Mijn project doe ik met
masterstudenten uit
verschillende jaren. De
opdracht is uitdagend. We
ontwerpen een boot voor
noodopvang na een ramp
voor drieduizend
mensen, ‘una ciudad de
emergencia’. Wat mijn
medestudenten produ-
ceren, is boeiend en van
een hoog niveau. Ik sta er

soms echt versteld van en
leer veel van hen. De
docenten behandelen
alles samen en komen
vaak te laat. Hun com-
mentaar is wel erg zinvol.
Ik houd genoeg tijd over
om van de stad en de om-
geving te genieten en in
te burgeren. Ik geloof dat
het inburgeren goed
gelukt is. Ik spreek
Spaans en kan het
Catalaans volgen, ik lijk
op een Spaanse, ik dans
salsa en ik heb ontzettend
leuke mensen om me
heen gevonden. We
hebben samen veel diner-
tjes met tapas en rode
wijn en reizen naar
andere steden en natuur-
lijk feesten we ook
genoeg! Ik vind het
geweldig om hier te
mogen wonen. Ik weet

zeker dat ik met pijn in
mijn hart zal weggaan!

Eefje Hendriks, student
Bouwkunde

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.

Oliebollen in plaats van slangen
De geplande lustrum-
stunt met slangen van
studievereniging
Protagoras (Biomedische
Technologie) kon vorige
week niet doorgaan. De
lustrumcommissie kreeg
naar eigen zeggen drie
weken geleden te horen
dat levende dieren niet
welkom zijn in het
Auditorium. Als alter-
natief werden er ter ere
van het twintigjarige
bestaan oliebollen uit-
gedeeld en was er een
prijsvraag. 

“Zo’n drie maanden
geleden hebben we
mondeling toestemming
gekregen van de Audito-
riumbeheerder om een
stunt met slangen te

houden”, vertelt Sander
Streng, voorzitter van de
lustrumcommissie.
Volgens Streng kreeg de
commissie drie weken
geleden pas nul op het
rekest. Een medewerker
van het servicebureau laat
weten dat er geen dieren in
het Auditorium worden
toegelaten, omdat daar in
het verleden problemen
mee zijn geweest. Alleen
blindengeleidehonden
zijn toegestaan. Volgens de
brandweer is er geen
centraal beleid voor het al
dan niet toelaten van
dieren in TU/e-gebouwen. 
In allerijl moest er een
nieuwe activiteit op poten
worden gezet. Het gevolg
was dat vrijdag 12 decem-
ber ruim vijftienhonderd

oliebollen werden uit-
gedeeld aan studenten en
medewerkers. Bovendien
maakten studenten kans
op prijzen als een reis-
cheque, een dinerbon en
een filmbon, door te raden
hoeveel stukjes piep-
schuim in de bakfiets van
de studievereniging lagen.
Dat bleken er 19.623 te zijn
en Elise Huisman (BMT)
benaderde dat aantal het
beste. De vereniging had
verder vorige week onder
meer een gala en een lus-
trumborrel. Bovendien
konden de vrouwen hun
hart ophalen bij een
workshop visagie, terwijl
de mannen zich ver-
maakten op een bierproef-
avond./.

Bouwkundestudenten met
reizend dorp in Ahoy

Bouwkundestudenten
van de TU/e stonden
woensdag 10 december
met hun project in Ahoy
op de CLC Live. Dit initia-
tief van het Centrum voor
Live Communication had
als thema ‘Perception of
Space’. Elf Bouwkunde-
studenten maakten voor
een mastervak een
‘Dutch village’, een
mobiel Nederlands
dorp.

Jeroen Verbeten,
één van de pro-
jectleden, vertelt
dat ze elf ‘pavil-
joens’ hebben
gemaakt, die in
theorie in grote
Europese steden
kunnen worden op-
gezet. “We heb-
ben thema’s aan

de paviljoens gekoppeld.
Het bleek echter vrij
moeilijk om de Neder-
landse cultuur in een paar
onderwerpen te grijpen.
We hadden wel duizend
paviljoens kunnen
maken.” Uiteindelijk zijn
onder meer de ruimtelijke
ordening, individualise-

ring en medialisering,
house muziek, dans,
Mondriaan en klimaat-
verandering verbeeld. In
hun zoektocht naar infor-
matie, stuitten de studen-
ten op een bedrijf dat zich
bezighoudt met ‘expo-
design’. “Dit bedrijf vroeg

ons naar Ahoy te komen”,
vertelt Verbeten. In hoe-
verre is de reizende expo-

sitie praktisch haal-
baar? “Alle paviljoens

kunnen in principe
worden gemaakt
en vervoerd. Aan
sommige onder-
delen hangt
alleen een te hoog

prijskaartje.” Het
project is binnen-

kort ook te zien in
Vertigo./. OOff  ddee  ssttuuddeenntt  nnuu  ZZiinnééddiinnee  ZZiiddaannee  wwiillddee

nnaaddooeenn,,  ooff  ddaatt  hhiijj  ggeewwoooonn  eerrgg  ggeeïïrrrriitteeeerrdd
wwaass,,  iiss  nniieett  ggeehheeeell  dduuiiddeelliijjkk..  FFeeiitt  iiss  ddaatt  eeeenn
ssttuuddeenntt  bbiijj  hheett  zzaaaallvvooeettbbaall  bbiijj  ddee  VVaann  LLiinntt
SSttuuddeenntteennssppoorrttwweeeekk  oopp  hheett  SSttuuddeenntteennssppoorrtt--
cceennttrruumm  ddiinnssddaaggaavvoonndd  eeeenn  kkooppssttoooott  aaaann  zziijjnn
tteeggeennssttaannddeerr  uuiittddeeeellddee..  DDiiee  hhiieelldd  ddaaaarr
uuiitteeiinnddeelliijjkk  nniieettss  aaaann  oovveerr..
DDee  TTUU//ee--bbeevveeiilliiggiinngg  kkwwaamm  ooppddrraavveenn  eenn  ooookk
ddee  ppoolliittiiee  wwaass  ggeebbeelldd..  UUiitteeiinnddeelliijjkk  iiss  ddee
ssttuuddeenntt  ddrriinnggeenndd  vveerrzzoocchhtt  nniieett  mmeeeerr  aaaann  ddee
ssppoorrttwweeeekk  mmeeee  ttee  ddooeenn..  VVoollggeennss  ccoommmmiiss--
ssiieelliidd  MMaaaarrtteenn  LLeeiijjtteenn  iiss  ddee  ssppoorrttwweeeekk
bbuuiitteenn  ddiitt  iinncciiddeenntt  ttoott  nnuu  ttooee  ggooeedd  vveerrllooppeenn..
SSttuuddeenntteenn  kkoonnddeenn  aaaann  ssppoorrtteenn  aallss  zziittvvoolllleeyy--
bbaall,,  rroollssttooeellbbaasskkeettbbaall,,  kkaannooppoolloo,,  bblliinnddeenn--

vvooeettbbaall  eenn  kknnoottssbbaall  mmeeeeddooeenn..  
DDiitt  jjaaaarr  ssttoonndd  ddee  ssppoorrttwweeeekk  iinn  hheett  tteekkeenn  vvaann
ddee  ggeehhaannddiiccaapptteennssppoorrtt  eenn  ddaaaarroomm  hheeeett  hheett
eevveenneemmeenntt  ddeezzee  wweeeekk  ddee  ‘‘PPaarraaLLIINNTTiiccss’’..  HHeett
aaaannttaall  iinnsscchhrriijjvviinnggeenn  bblleeeeff  ddiitt  jjaaaarr  wwaatt
aacchhtteerr  bbiijj  vvoooorrggaaaannddee  jjaarreenn..  ““WWee  hhaaddddeenn  eerr
ddiitt  jjaaaarr  226677  tteeggeennoovveerr  334400  vvoorriigg  jjaaaarr..  DDee
ppllaannnniinngg  vvaann  hheett  ccoolllleeggeejjaaaarr  iiss  wwaatt  vveerrsscchhoo--
vveenn,,  wwaaaarrddoooorr  ssttuuddeenntteenn  ddeezzee  wweeeekk  nnoogg  pprroo--
jjeecctteenn  eenn  vveerrssllaaggeenn  mmooeetteenn  aaffrroonnddeenn..  DDaatt  iiss
mmooggeelliijjkk  ddee  oooorrzzaaaakk””,,  zzeeggtt  LLeeiijjtteenn..  DDee  EESSSSFF
VVaann  LLiinntt  SSttuuddeenntteennssppoorrttwweeeekk  wwoorrddtt  ttrraaddiittiiee--
ggeettrroouuww  ddee  wweeeekk  vvoooorr  kkeerrsstt  ggeehhoouuddeenn..  DDee
wweeeekk  iiss  vveerrnnooeemmdd  nnaaaarr  pprrooff..ddrr..  JJaacckk  vvaann  LLiinntt,,
ddiiee  zziicchh  vvrrooeeggeerr  hhaarrdd  hheeeefftt  ggeemmaaaakktt  vvoooorr
ssttuuddeenntteennssppoorrtt  iinn  EEiinnddhhoovveenn..

Jouw verhaal in ‘Hoe is het in…?’
BBeenn  jjee  iinn  ffeebbrruuaarrii  22000099  ooff
llaatteerr  iinn  hheett  bbuuiitteennllaanndd  eenn
vviinndd  jjee  hheett  lleeuukk  oomm  jjee
eerrvvaarriinnggeenn  ttee  ddeelleenn  mmeett
aannddeerreenn??  WWee  kkuunnnneenn  wweeeerr
nniieeuuwwee  bbiijjddrraaggeenn  ggeebbrruuii--
kkeenn  vvoooorr  oonnzzee  bbuuiitteennllaanndd--

rruubbrriieekk  ‘‘EEnn  hhooee  iiss  hheett  iinn……??’’
WWiill  jjee  mmeeeerr  wweetteenn  ooff  wweeeett  jjee
aall  ddaatt  jjee  eeeenn  bbiijjddrraaggee  wwiilltt
lleevveerreenn,,  ssttuuuurr  ddaann  eeeenn
mmaaiillttjjee  nnaaaarr  ccuurrssoorr@@ttuuee..nnll..
WWee  ssttuurreenn  jjee  ddee  ssppeecciiffii--
ccaattiieess  nnoogg  ddoooorr,,  mmaaaarr  iinn  hheett

aallggeemmeeeenn  ggeellddtt  ddaatt  hheett
ssttuukkjjee  zzoo’’nn  335500  wwoooorrddeenn
mmaagg  zziijjnn  eenn  ddaatt  wwee  ggrraaaagg
eeeenn  ffoottoo  vvaann  jjoouu  oopp  jjee
ssttaaggeepplleekk  zziieenn..

Een ontwerp voor een mobiel Nederlands dorp.

KKopopssttototende sende sttudentudenten nieten niet
wwelkelkom bom bij sij sporpor twtweekeek

FFoottoo::  RRiieenn  MMeeuullmmaann
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““DDiitt  iiss  ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn
jjoonnggeenn””,,  wweeeett  DDaanniiëëllllee  iinn
eeeenn  ooooggooppssllaagg  ttee  vveerrtteelllleenn..
AAlllleess  iinn  ddee  kkaammeerr  wwiijjsstt
hhiieerroopp  vvoollggeennss  hhaaaarr..  HHeett
ggeebbrruuiikk  vvaann  kklleeuurreenn,,  hheett
DDiissccoovveerryy--pprrooggrraammmmaa  oopp  ttvv,,
hheett  vveerrkkeeeerrssbboorrdd,,  ddee
PPllaayymmoobbiill  eenn  ddee  MMeeccccaannoo--
kkrraaaann..  ZZiijjnn  kkaammeerr  iiss  oovveerrii--
ggeennss  ggooeedd  ggeeoorrggaanniisseeeerrdd,,
dduuss  zzaall  hhiijj  ggeeeenn  eeeerrsstteejjaaaarrss
zziijjnn..  AAaann  zziijjnn  llaappttoopp  ttee  zziieenn,,
iiss  hhiijj  wwaaaarrsscchhiijjnnlljjkk  ttwweeeeddee--
jjaaaarrss..  HHeett  sshhiirrtt  ddaatt  oovveerr  ddee
ssttooeell  hhaannggtt,,  iiss  eerr  eeeenn  vvaann  eeeenn
ddiissppuuuutt  vvaann  WWeerrkkttuuiiggbboouuww--
kkuunnddee,,  wweeeett  DDaanniiëëllllee  ttee  vveerr--
tteelllleenn..  ZZee  ddeennkktt  ddaatt  eeeenn  vvaann
zziijjnn  hhoobbbbyy’’ss  hheett  lleezzeenn  vvaann

ssttrriippbbooeekkeenn  iiss,,  nnaa  ddee  ssttrriippss
vvaann  GGaarrffiieelldd  aaaann  ddee  mmuuuurr
ggeezziieenn  ttee  hheebbbbeenn..  DDee  ggrraaffffiittii
ssppuuiittbbuusssseenn  wwiijjzzeenn  eerroopp  ddaatt
hhiijj  vveeeell  ttiijjdd  ddoooorrbbrreennggtt  iinn  ddee
BBeerreennkkuuiill  iinn  EEiinnddhhoovveenn..  HHiijj
zzaall  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  ooookk  sskkaattee--
bbooaarrddeenn,,  ddaatt  ppaasstt  wweell  bbiijj
zzoo’’nn  ttyyppee  jjoonnggeenn..  BBoovveennddiieenn
zzaall  hhiijj  eeeenn  XXbbooxx  hheebbbbeenn,,  ddiiee
iiss  eecchhtteerr  nniieett  ttee  zziieenn  oopp  ddee
ffoottoo..  HHiijj  hheeeefftt  aallttiijjdd  eetteenn  ttoott
zziijjnn  bbeesscchhiikkkkiinngg,,  wwaanntt  hhiijj  iiss
eeeenn  jjoonnggeenn  eenn  jjoonnggeennss
hheebbbbeenn  aallttiijjdd  eetteenn  iinn  hhuuiiss..
ZZiijjnn  mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  ddee  ppeett
ddiiee  bboovveennoopp  ddee  kkaasstt  lliiggtt,,  ddiitt
ppaasstt  nnaammeelliijjkk  bbiijj  zziijjnn  sskkaatteerr--
iimmaaggee..  
““LLeeggoo,,  wwaatt  ggrraappppiigg!!””,,  ffllaapptt

AAlleexxaannddeerr  eerr  aallss  eeeerrssttee  uuiitt..
OOookk  ddee  mmuuuurr  vvooll  mmeett  ssttrriippss
vviinnddtt  hhiijj  eerrgg  lleeuukk..  DDee  ssppuuiitt--
bbuusssseenn  vvaalllleenn  RRiikk  aallss  eeeerrssttee
oopp..  DDiitt  iiss  ddee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn
jjoonnggeenn,,  ddeennkkeenn  bbeeiiddee  hheerreenn..
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee  zzaall  zziijjnn
ssttuuddiiee  zziijjnn,,  ttee  zziieenn  aaaann  hheett
ttaannddwwiieell  eenn  ddee  ccoommpprreessssoorr..
AAaann  ddee  llaappttoopp  iiss  ttee  zziieenn  ddaatt
hhiijj  eeeenn  ttwweeeeddee--  ooff  ddeerrddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  iiss,,  vvooeeggtt  AAlleexxaannddeerr
ddaaaarraaaann  ttooee..  OOpp  ddee  tteelleevviissiiee
iiss  ttee  zziieenn  ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt
SSccrraapphheeaapp  CChhaalllleennggee  kkiijjkktt
oopp  DDiissccoovveerryy  CChhaannnneell..  OOookk
ddee  vveerrkkeeeerrssbboorrddeenn  ggeevveenn
aaaann  ddaatt  ddeezzee  kkaammeerr  vvaann  eeeenn
mmaann  iiss..  OOvveerr  hheett  aallggeemmeeeenn
vviinnddeenn  AAlleexxaannddeerr  eenn  RRiikk  ddaatt

ddee  kkaammeerr  eerr  nneettjjeess  uuiittzziieett  eenn
ddaatt  ddeezzee  ssttuuddeenntt  eeeenn  ggooeeddee
ssmmaaaakk  hheeeefftt..  ZZiijjnn  hhoobbbbyy  zzaall
kknnuuttsseelleenn  zziijjnn,,  mmiisssscchhiieenn
nnoogg  wweell  mmeett  LLeeggoo..  VVeerrddeerr  zzaall
hhiijj  nniieett  aaaann  ssppoorrtt  ddooeenn,,
hhooooggsstteennss  ffiieettsseenn..
AAlleexxaannddeerr  ddeennkktt  ddaatt  zziijjnn
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  eeeenn  zzaakkmmeess
iiss..  RRiikk  ddeennkktt  eecchhtteerr  ddaatt  ddeezzee
ppeerrssoooonn  eeeenn  iieettss  mmiinnddeerr
ggeevvaaaarrlliijjkk  ttyyppee  iiss..  VVeerrddeerr  zzaall
hhiijj  aallttiijjdd  cchhooccooppaassttaa  eenn
ffrruuiitthhaaggeell  iinn  hhuuiiss  mmooeetteenn
hheebbbbeenn..  EEnn  bbooooddsscchhaappppeenn
ddooeett  hhiijj  aallttiijjdd  bbiijj  ddee  AAllbbeerrtt
HHeeiinn,,  wwaatt  ttee  zziieenn  iiss  aaaann  ddaatt
wweellppiiee  ddiinngg..

SSvveenn  PPeeeelleenn  iiss  2222  jjaaaarr  eenn
vviijjffddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt  WWeerrkk--
ttuuiiggbboouuwwkkuunnddee..  HHiijj  kkoommtt
oooorrsspprroonnkkeelliijjkk  uuiitt  DDoooorrnn,,
eeeenn  ddoorrppjjee  oopp  ddee  UUttrreecchhttssee
HHeeuuvveellrruugg..  HHiijj  iiss  eerrgg  aaccttiieeff
bbiinnnneenn  zziijjnn  ssttuuddiieevveerreennii--
ggiinngg  SSiimmoonn  SStteevviinn..  HHiijj
hheeeefftt  ddee  iicctt--ccoommmmiissssiiee,,
oouuddeerrddaaggccoommmmiissssiiee  eenn  ddee
aallmmaannaakkccoommmmiissssiiee  ggeeddaaaann..
BBoovveennddiieenn  hheeeefftt  hhiijj  ttwweeee
jjaaaarr  ggeelleeddeenn  ddee  bbeessttuuuurrss--
ffuunnccttiieess  sseeccrreettaarriiss  eenn
hhooooffddrreeddaacctteeuurr  ggeehhaadd  iinn
hheett  vviijjffttiiggssttee  bbeessttuuuurr  vvaann
SSiimmoonn  SStteevviinn..  ZZiijjnn  hhoobbbbyy’’ss
zziijjnn  ffrriissbbeeeeëënn,,  DDiissccoovveerryy
CChhaannnneell  kkiijjkkeenn,,  GGaarrffiieelldd--
ssttrriippss  lleezzeenn  eenn  nnaaaarr  tteecchh--
nnoommuuzziieekk  lluuiisstteerreenn..  AAllss
bbiijjbbaaaannttjjee  hheeeefftt  hhiijj  bbiijj  ddee
DDAAFF--ffaabbrriieekk  ggeewweerrkktt..  ZZiijjnn
mmuusstt--hhaavvee--iitteemm  iiss  eeeenn
ppoorrttaabbllee  hhaarrddddiisskk..  VVeerrddeerr
mmooeett  hhiijj  aallttiijjdd  CCooccaa  CCoollaa
((ggeeeenn  PPeeppssii))  eenn  cchhiippss  iinn
hhuuiiss  hheebbbbeenn..  

Het sleutelgat

The job of my dreams

““WWaatt  wwiill  jjiijj  ddaatt  eerr  llaatteerr  oopp
jjee  ggrraaffsstteeeenn  ssttaaaatt??””
TTeerrwwiijjll  eeeenn  eennkkeelliinngg
mmeetteeeenn  ddrriiffttiigg  bbeeggiinntt  ttee
sscchhrriijjvveenn,,  sscchhiieetteenn  bbiijj  mmiijj
vvoooorraall  cclliicchhééss  aallss  ‘‘ssttiieerrff
ggeelluukkkkiigg’’  eenn  ‘‘hhaadd  eeeenn  mmooooii
lleevveenn  aacchhtteerr  ddee  rruugg’’  ddoooorr
mmiijjnn  hhooooffdd..  DDaaaarr  ggaa  jjee  ddiiee
ddrroooommbbaaaann  nnaattuuuurrlliijjkk  nniieett
mmeeee  vviinnddeenn,,  iiss  mmiijjnn  ddaaaarroopp
vvoollggeennddee  ggeeddaacchhttee,,  ttoocchh
nnoogg  mmaaaarr  eevveenn  vveerrddeerr
ddeennkkeenn..  IIkk  wwoorrdd  uuiitt  mmiijjnn
lleeiiddeenn  vveerrlloosstt  ddoooorr
GGuussttaaaaff  ddee  wwoorrkksshhoopp--
ggeevveerr,,  ddiiee  eerr  zzeellff  ooookk  nnoogg
eeeenn  cclliicchhéé  tteeggeennaaaann  ggooooiitt..
““EErr  zziijjnn  nnaattuuuurrlliijjkk  ggeeeenn
vveerrkkeeeerrddee  aannttwwoooorrddeenn..””
PPhheewwwwww,,  ggeelluukkkkiigg,,  ddaann
kkuunnnneenn  wwee  ddoooorr  nnaaaarr  ddee
vvoollggeennddee  ooppddrraacchhtt..
HHeett  iiss  ddee  mmaaaannddaagg  vvaann  ddee
TTrraaiinniinnggssddaaggeenn  eenn  iikk  ppiikk
eeeenn  wwoorrkksshhoopp  mmeeee,,  ‘‘TThhee
jjoobb  ooff  mmyy  ddrreeaammss’’,,  eeeenn
sseellff--aasssseessssmmeenntt
wwoorrkksshhoopp..  DDeeeellss  iinn
vveerrlleeiiddiinngg  ggeebbrraacchhtt  ddoooorr
ddee  ttiitteell  vvaann  ddee  wwoorrkksshhoopp,,
oovveerr  ddee  ssttrreeeepp  ggeettrrookkkkeenn
ddoooorr  eeeenn  vvrriieenndd  ddiiee  ooookk
ggiinngg  mmaaaarr  hheett  iinn  ddee  ppaauuzzee
aall  vvoooorr  ggeezziieenn  hhiieelldd..  NNaa
hheett  eeeerrssttee  vvaann  ddee  ddrriiee  uuuurr
wweeeett  iikk  aallwweeeerr  wwaaaarroomm  iikk
vvoorriigg  jjaaaarr  bbeessllootteenn  hhaadd  ddiitt
oonnddeerrwweerrpp  vvoooorrttaaaann  ttee
llaatteenn  vvoooorr  wwaatt  hheett  wwaass..
TTeevveeeell  ooppeenn  ddeeuurreenn  ddiiee
mmooeetteenn  wwoorrddeenn  iinnggeettrraapptt
eenn  aacchhtteerr  ggeeeenn  eennkkeellee
ddeeuurr  lliiggtt  hheett  bbeellooooffddee  eeii
vvaann  CCoolluummbbuuss..
JJee  eeiiggeenn  bbeehhooeefftteess  lleerreenn
kkeennnneenn  eenn  ddeezzee  ooookk  uuiitt--
vvooeerreenn,,  zzeellff  aaccttuuaalliissaattiiee..
WWaatt  MMaassllooww  bbiinnnneenn  ddee
ppssyycchhoollooggiiee  hheeeefftt  aaaann--
ggeedduuiidd  aallss  hheett  hhooooggsstt
hhaaaallbbaarree  ddooeell,,  wwoorrddtt
vvaannddaaaagg  iinn  eeeenn  kklleeiinnee  ddrriiee
uuuurr  bbeehhaannddeelldd..  DDaatt  ggaaaatt
hheemm  dduuss  nniieett  wwoorrddeenn..  WWaatt
jjee  ddaann  wweell  mmooeett  ddooeenn  oomm
ttee  wweetteenn  wwaatt  jjee  eecchhtt  wwiill??
GGuussttaaaaff::  ““KKiijjkk  wwaatt  jjee  lleeuukk
lliijjkktt,,  eenn  pprroobbeeeerr  hheett
ggeewwoooonn..””  WWaatt  ttiijjddeennss  ddee
wwoorrkksshhoopp  zzoo  ddoooorrddaacchhtt
kklloonnkk,,  bblliijjkktt  nnuu  ttoocchh  wweell
eerrgg  vvoooorr  ddee  hhaanndd  lliiggggeenndd::
ggeeeenn  ooppeenn  ddeeuurr,,  eeeenn  lleeggee
ddeeuurrppoosstt..  GGeeeenn  sseellff--
aasssseessssmmeenntt  mmeeeerr  vvoooorr  mmiijj!!
HHooee  iikk  mmiijjnn  ddrroooommbbaaaann
ddaann  ggaa  vviinnddeenn??  OOpp  eeeenn
lleekkkkeerr  vvoooorr  ddee  hhaanndd
lliiggggeennddee  mmaanniieerr,,  ddooeenn  wwaatt
mmee  lleeuukk  lliijjkktt..  EEnn  wwaatt  eerr  oopp
mmiijjnn  ggrraaffsstteeeenn  ssttaaaatt??  DDaaaarr
hhooeeff  iikk  ddaann  zzeellff  ttoocchh  nniieett
mmeeeerr  vvaann  wwaakkkkeerr  ttee  lliiggggeenn!!

PPiieetteerr  MMoooorreenn  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

TTeekksstt::  AAnnnniieekk  ddeenn  HHaammeerr
eenn  BBeerrddiieenn  ZZwwaarrtthhooeedd
FFoottoo’’ss::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

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:
Daniëlle Smit (eerstejaars Industrial Design), Alexander Driessen en Rik Schreurs
(derde- en tweedejaars Elektrotechniek). Zij bekijken de foto’s van deze studenten-
kamer en geven commentaar.

Zwemmer Joeri Verlinden
verbetert Nederlandse records
Zwemmer Joeri Verlinden
(20), TU/e-student
Biomedische Techno-
logie, heeft de Neder-
lands records op de
honderd meter en op de
tweehonderd meter vlin-
derslag op zijn naam
gezet. Hij deed dit op het
EK korte baan zwemmen
in Rijeka, Kroatië.

Met een tijd van 51,70
seconden verbeterde hij op
de honderd meter het
zeven jaar oude Neder-
landse record van Joris
Keizer -die momenteel

promoveert aan de facul-
teit Technische Natuur-
kunde- met 0,07 secon-
den. Verlinden eindigde op
dit onderdeel op de
zevende plaats.
Verlinden brak op de 200
vlinder met 1.55,06 het
negen jaar oude record van
Stefan Aartsen (1.55,94).
Ondanks zijn goede tijd,
werd hij twaalfde in de
series. Alleen de eerste
acht mogen door naar de
finale. Verlinden: “Erg
jammer, maar ik ben blij
dat ik de records heb
verbroken.”/.

Bouwkundestudente 
deelneemster aan NK boulderen
Bouwkundestudente Kim
van den Hout (21) doet
komend weekend mee
aan het NK boulderen bij
Monk Bouldergym in
Eindhoven. Deze sport is
een klimvorm waarbij
korte, krachtige en atle-
tische bewegingen
gemaakt worden. Er
komen geen touwen en
zekeringen aan te pas.

Hoe lang boulder je al?
“Ik klim sinds ik negen
ben. Ik heb altijd al wat
geboulderd, maar sinds
Monk Bouldergym in
Eindhoven zit, richt ik me
er volledig op. Ik boulder
nu zo’n drie avonden in de
week. Daarnaast geef ik les
aan basisschoolleerlingen.”

Wat is er zo leuk aan
boulderen?
“Er zit een uitdaging in. Je
hebt er je hele lichaam bij
nodig. Je moet niet alleen
fysiek, maar ook mentaal
sterk zijn. Het is inten-
siever en technischer dan
het ‘gewone’ klimmen. Je
bent meer met anderen
bezig. Het is net of je met
elkaar een puzzel vast-
houdt. Bij het klimmen
heb je zo’n dertig bewe-
gingen om omhoog te
komen, bij het boulderen
meestal vijf of zes- en
maximaal tien.”

Hoe hoog schat je je kansen 
in voor het NK?
“We zitten in een poule
met vijftien vrouwen.
Daarvan mogen er zes door
naar de finale. Er zijn twee
dames die ook WK’s
klimmen en van twee
vrouwen weet ik dat ze heel
hard hebben getraind. Ik
verwacht dat zij de top vier
gaan vormen. Met zes
vrouwen die ongeveer op
mijn niveau zitten, zullen
we strijden om de vijfde en
zesde plek. Het hangt heel

erg af van de opstelling. De
ene persoon heeft wat
meer kracht. Zelf ben ik
beter technisch onderlegd.
Ik speel met mijn balans en
gebruik mijn voeten goed.
Het ligt er ook aan wie wel
of niet zijn dag heeft. Niets
is onmogelijk!”/.
Zaterdag 20 december zijn de
kwalificaties en halve finales. De
finales zijn op zondag 21 de-
cember. Monk bouldergym zit
aan de Glaslaan 2 in Eindhoven. 
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Studiereis Thor: Van zijde-
route naar Silicon Valley
Als er één land bekend
staat om zijn uitvin-
dingen en hightech pro-
ducties, is het wel China.
Voor studenten Elektro-
techniek redenen te over
om van 21 februari 2009
tot 13 maart een bezoekje
aan de Aziatische groot-
macht te brengen.

De studiereis naar China 
-met als thema ‘van zijde-
route naar Silicon Valley’-
van studievereniging Thor
haalde in september al snel
de limiet van 28 studenten.
De deelnemers bezoeken

bedrijven rondom Beijing,
Shanghai en Hongkong.
Ook zal er volop cultuur
worden gesnoven.
Om alvast in Chinese
sferen te komen, hield
Thor maandag een landen-
avond. Prof.dr. Stefan
Landsberger hield een
lezing over propaganda en
dictatuur in China.
Vervolgens deelden een
Chinese student en een
Nederlandse student die in
China is geweest hun erva-
ringen met de aan-
wezigen./.
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Effe zeuren

/Fred Steutel
Aan de universiteiten is langzamerhand
alles weer zoals in mijn studententijd.
Het kandidaatsexamen is terug,
vermomd als bachelor, het doctoraal was
er al, vermomd als master, en de studie-
duur is terug bij zes jaar. Nu komt ook
de echte promotie terug. In Cursor 13
lees ik dat er 28 promotieplaatsen ‘à la
Plasterk’ komen. Promovendi mogen
daarbij zelf hun onderwerp kiezen en
ook hun promotor - ik neem aan dat die
er toch iets in zal moeten zien voordat
hij akkoord gaat. Deze Plasterk-
procedure is precies de procedure die in
mijn studietijd gebruikelijk was: een
doctorandus bedacht iets, schreef het op

en ging met de resultaten naar een
hoogleraar. Die legde het eerst even in
een la en zou er later wel eens naar
kijken. Het contact met de promo-
vendus begon pas, als ‘de professor’ 
er iets in zag.
In de twintigste eeuw werd veel
gepromoveerd door leraren (middelbare
school). In hun vrije tijd hielden die
zich bezig met wiskunde, Nederlands of
geschiedenis, en het duurde vele, soms
tientallen, jaren voor er een proefschrift
was ontstaan. Voor sommigen was het
promotieonderzoek hun eerste en
laatste wetenschappelijke kunstje, maar
een aantal schopte het, soms zelfs via
het onderwijzerschap (lagere school),
tot hoogleraar. Dat ging het best in

theoretische vakken - zoals wiskunde.
Het onderwerp van mijn eigen proef-
schrift is langzaam gegroeid. De eerste
aanzet kwam door een vraag van John
Kingman - nu Sir John. Ik werkte aan
mijn proefschrift in Enschede, waar ik
een volle baan had, terwijl mijn promo-
tor hoogleraar was in Amsterdam. We
zagen elkaar dus niet dagelijks of we-
kelijks, eerder eens per drie maanden.
Er bestond geen e-mail en kopiëren ging
moeizaam. Barre tijden; dan komen de
echte wetenschappers naar boven!
Uit de getallen in Cursor blijkt dat een
doctorstitel à la Plasterk ongeveer twee
ton kost. Hoe dit financieel wordt
geregeld, is niet duidelijk. Gaat het om
‘extra geld’ en leveren de doctorstitels

bovendien nog de gebruikelijke zestig-
of zeventigduizend euro op?
Wat zijn Plasterks overwegingen? De
Nederlandse proefschriften zijn wel-
iswaar (meestal) van hoge kwaliteit,
maar worden ze wel helemaal door de
promovendi geschreven? Je hoort steeds
minder van aio’s die onverrichter zake
afhaken; de druk tot succes is hoog. Net
als bij mondelinge examens weet je aan
het eind niet precies wat de kandidaat
zelf heeft bedacht en wat je hem hebt
ingefluisterd. De meeste van mijn
promovendi zouden het zonder regel-
matige hulp niet in vier jaar gered
hebben.
Misschien vertrouwt Plasterk de huidige
promotiecultuur niet helemaal.

WWiiee::  Matthijs Kwak / 21 / derdejaars 
Industrial Design

WWaannnneeeerr:: sinds de zomer
WWaatt:: zelfgemaakte panoramafoto
WWaaaarroomm:: “Ik heb deze foto gemaakt rond 5 uur,
half 6 in de ochtend in het hoogst gelegen geiserveld
ter wereld: Atacama in Chili. Ik heb een half jaar
stage gelopen bij een ontwerpbedrijf in Chili. Ik
wilde ff zo ver mogelijk van Eindhoven zijn. Met dat
bedrijf organiseerden we een seminar over nieuwe
technologische innovatie en een hoofdspreker was
de Australiër Chris Bowman. Hij had gehoord dat ik
voor een project rond Nobelprijswinnaar Neruda
bezig was met panorama-foto’s. Dat leek hem wel
passen bij dat geisergebied. Daarnaast zocht hij
iemand die Spaans beheerste en zocht hij gezel-
schap om naar dat ruige gebied toe te gaan. We
kwamen in het pikkedonker aan en elke vijf
minuten kreeg je door het
opkomen van de zon een
compleet nieuw
landschap te zien: wow!
Een vallei verder had je
bijvoorbeeld supergrote
duinen waar je kon sand-
boarden: een maand later
haalde ik nog het zand uit
mijn oor.”

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.

Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl


