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 euroom de komende vijf jaar een
onderzoeksgroep (verder) op te
bouwen.
Fiore, sinds 2007 hoogleraar
Photonics en Semiconductor
Nanophysics, krijgt de Vicisubsidie om geïntegreerde fotonische schakelingen te maken
voor individuele lichtdeeltjes
met het oog op toepassingen in
de kwantumcryptografie, een
vakgebied dat volgens Fiore snel
groeit en dat belangrijke toepassingen heeft in het beveiligen van
informatiestromen. “We willen
fotonen één voor één kunnen
produceren, detecteren en manipuleren. De losse componenten
bestaan gedeeltelijk al, maar de
uitdaging is om ze te integreren
in een chip.” Met de chips
zouden
bijvoorbeeld
bankgegevens gecodeerd kunnen
worden in de lichtdeeltjes, zodat
de gegevens veilig over het internet kunnen worden verstuurd.
Fiore zal de Vici-subsidie onder
meer gebruiken om drie promovendi en een postdoc aan te
nemen.

De andere winnaar, prof.dr.
Remco van der Hofstad, hoogleraar 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 computervirussen 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 verspreiding afhangt van de eigenschappen van het netwerk.”
Daarnaast wil Van der Hofstad de
literatuur op zijn vakgebied toegankelijker maken. “Ik wil een
soort Gouden Gids maken op het
internet, met bestaande netwerkmodellen en hun eigenschappen, beschikbaar voor
onderzoek en onderwijs.”
Dit jaar hoeft de TU/e -in tegenstelling tot voorgaande jarengeen 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. /

.

TU/e’ers halen helft
Valorisation Grants binnen
De TU/e heeft -opnieuwopvallend 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
onderzoeksresultaten 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 haalbaarheidsonderzoek naar het opzetten van een
productielijn voor interactieve
led-lampen. Ook de faculteit
Scheikundige Technologie (ST)
scoort goed met drie honoreringen: 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 Werktuigbouwkunde voor een op restenergie draaiend airconditioningsysteem 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./

.

ID-kerstmannen verkopen
champagneglazen voor goede doel
Lucid, de studievereniging van Industrial Design, is
deze week druk bezig met de verkoop van champag neglazen op de TU/e. De opbrengst gaat naar de
Serious Request-actie van 3FM. Deze radiozender
zamelt jaarlijks geld in voor het Rode Kruis. Dit jaar
gaat het geld naar vluchtelingen.
Op woensdagmiddag stond de teller bij Lucid op 240
verkochte champagneglazen à 2 euro. Er zijn nog
glazen bijgekocht, dus ook op donderdag kunnen
studenten en medewerkers een bijdrage aan het
goede doel leveren. “De glazen zijn voor twee euro

per stuk verkocht en we hebben ze voor 0,39 euro cent bij een groothandel ingekocht”, vertelt Marigo
Heijboer, bestuurslid van Lucid. De studenten gaan
vrijdag met de opbrengst naar Breda. Daar staat het
glazen huis, van waaruit drie 3FM-dj’s zes dagen
lang radiouitzendingen maken zonder te eten en te
drinken. Heijboer: “Vorig jaar is het ons gelukt om
met naam op de radio te worden genoemd. Hopelijk
lukt dat dit jaar weer.”
Foto: Peter Spijker

Eredoctoraat naar Amerikaanse hoogleraar
Prof.dr. Samuel Stupp, directeur van het Institute for
BioNanotechnology in Medicine in Chicago, krijgt op
vrijdag 24 april 2009 een eredoctoraat van de TU/e. Dat
heeft het College van Bestuur
van de TU/e deze week besloten.
Stupp (57) krijgt de onderscheiding voor zijn baanbrekende onderzoek naar zachte
materialen en toepassingen van
complexe moleculaire systemen
in de biomedische technologie.
Zijn werk wordt onder meer toegepast in de regeneratieve
geneeskunde, kankertherapie
en functionele materialen.
Stupp ontvangt zijn eredoctoraat 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 biomaterialen. 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 moleculen een centrale rol.
Stupps onderzoek heeft onder
andere belangrijke toepassingen
bij het behandelen van beschadigd ruggenmerg en voor de
regeneratie van de hartspier na
een hartaanval.

Kerstvakantie
Cursor
Deze Cursor is de
laatste Cursor van
dit jaar. Op don derdag 15 januari
verschijnt Cursor
16. De redactie
wenst iedereen
fijne feestdagen
en een gezond en
gelukkig 2009.

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 oplossen 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 illustratie van zijn interdisciplinaire
houding.
De verwachting is dat Stupps
benoeming zowel het biomedische als het polymerenonderzoek aan de TU/e een
impuls zal geven, onder meer
door het uitwisselen van
promovendi en medewerkers
met het Institute for BioNanotechnology in Medicine.
Samuel Stupp werd in 2006
uitgeroepen tot één van de ‘15
Scientists That Will Change Your
World’ door de Biotechnology
Industrial Organization./

.
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Marten van der Woude
“De computer is een gemak, maar niet zaligmakend”
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.
Hij wist naar eigen zeggen niks
over elektrotechniek, maar
geaarzeld over deze studierichting heeft Van der Woude geen
moment. “Ik wilde gewoon weten
hoe tv’s werken.” Na de hts elektrotechniek in Leeuwarden verruilde hij het Friese Oosterbierum
midden jaren zestig voor Eindhoven, 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 kennisgemaakt. Van zaken als tekstverwerken 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 zogeheten 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 computernetwerk 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 tachtig, waartussen een netwerk
mogelijk werd dat enigszins
begon te lijken op de netwerken
van nu. “Plots kon je met iedereen 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 overgeplaatst naar het Systeemhuis
(dat later opging in Dienst ICT).
Van daaruit richtte hij zich op
het internet en toepassingen,
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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 herinrichtingen, 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 afscheid was donderdag 11 december, met ‘33 jaar de computer als
nuttig gereedschap’ als thema.
“De computer is een gemak,
maar niet zaligmakend. Het is
slechts een gereedschap, waarvan 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 ingewikkelder 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 langeafstandswandelpad 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.”/

.

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.

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.

Maandag: Na een lange vliegreis werden
wij en de andere Nederlandse studenten
hartelijk ontvangen met een dim summaaltijd. 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.

Woensdag: 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.

Dinsdag: 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-

Donderdag: De eerste designworkshop
was een opdracht voor een producent van
dure speakersystemen. Het was erg interessant om met studenten uit Hongkong
en van andere Nederlandse ontwerpopleidingen 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.

Vrijdag: 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.
Zaterdag: 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.
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Bouwkundestudenten moeten
voortaan betalen voor materialen

Groep-één wint
verkiezingen U-raad

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

Bouwkundestudenten moeten
vanaf 1 februari in de
maquettewerkplaats gaan
betalen voor de meest gebruikte 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 bezuinigen, verwacht met deze
maatregel het materiaalgebruik met zo’n twintig
procent te kunnen terugdringen.
Bezuinigingen vanuit Den Haag
en stijgende kosten maken dat
Bouwkunde in 2009 kampt met
een krappe begroting, legt het
faculteitsbestuur uit op StudyWeb. De faculteit zegt bezuinigingen 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 faculteit. “Op zich jammer dat we
moeten gaan betalen, maar misschien 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 studenten moeten betalen voor kwalitatief voldoende onderwijs.
Waarvoor betalen we dan collegegeld?” Ook ‘stak’ het de studievereniging dat het faculteitsbestuur 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 toereikend. “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 financiële situatie van de faculteit en

de consequenties voor hun specifieke situatie. Ze maken zich
zorgen, veelal uit onwetendheid.
Ik hoop ze te hebben kunnen verzekeren dat de kwaliteit van het
onderwijs niet onder de bezuinigingen 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 materialen 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 terugdringen. Het is bovendien helemaal niet verkeerd dat studenten
een besef krijgen van wat materialen kosten en dat ze leren
keuzes te maken. Uiteindelijk
gaat het toch om het bouwkundig
concept, niet om de mooist uitgevoerde maquette.”/

.

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 windeieren 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 gemiddeld 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 succesformule, vrouwelijk schoon
voorop zetten op een ‘mannenuniversiteit’? Oosterbaan, glimlachend: “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-verkiezingen is te vinden op http://w3.tue.nl/
fileadmin/daz/objects/doc/UR/Verkiezi
ngen/2008/PV_UITSLAG_2008_DEF.pdf
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Bouwkunde trekt stekker uit personeelsblad
Het faculteitsbestuur van
Bouwkunde heeft de
stekker uit het personeelsblad Groen Licht
getrokken. Directeur
bedrijfsvoering drs.
Marius Monen spreekt
van ‘een relevante post’
die de faculteit, gedwongen door financiële
krapte, niet overeind kon
houden.
Na nog geen jaar, waarin
het blad vijf keer verscheen, is Groen Licht dus
alweer ter ziele. Geen plezierige 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 Bouwkunde is aan het kijken
naar alternatieven, maar
daarover wil Monen nog
niet teveel kwijt. Er wordt
in elk geval gedacht aan
een alternatief dat eveneens op papier zou moeten
verschijnen en niet online
(zoals, sinds een jaar, ook
het facultaire mededelingenblad Bouwpers verschijnt). 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 faculteit geven, bijvoorbeeld via
interviews met mensen
van buiten de TU/e.” De
redactie werd daarvoor bijgestaan door een communicatiebureau.
Hoe het blad (met een
oplage van een kleine
duizend stuks) werd ontvangen, “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.”/

.

M eer der e r eli gie s, één k er s t v ier in g
Didar al Houseini, student
Sustainable Energy
Technology en voorzitter van
multiculturele studenten vereniging Mosaic, viert als
moslim geen kerst thuis. Bij
het interreligieuze kerst moment gisteren in het
Stiltecentrum was hij wel
aanwezig. “Als je goed kijkt,
zie je dat de verschillen
tussen religies helemaal niet
zo groot zijn”, vindt hij.
Levensbeschouwelijke orga nisatie Tint, het Humanistisch
Studentenraadswerk en
Mosaïc hielden een kerst viering voor verschillende
religies. Met blokfluitmuziek
begeleidden drie Quadri viumleden de viering. Zo’n
tien studenten waren naar
de bijeenkomst gekomen.
Willemien Fraaije van het
Humanistisch Studenten raadswerk vertelt: “We doen
dit nu voor de tweede keer
en zitten nog in een experi -

De aardgasbaten voor
onderzoek en ontwikkeling (FES-gelden) worden
toegekend door een zeskoppige ‘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

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

Parkeerorganisatie Q-park en de gemeente Maastricht
hebben het plan opgevat om Limburgse studenten een
weekabonnement voor 30 euro te bieden. Normaal gespro ken kost het abonnement 46 euro. De auto kan dan een
week, 24 uur per dag, worden gestald op een parkeer terrein in de binnenstad. Aanleiding voor het plan zijn bij
de gemeente binnengekomen klachten van wijkbewoners
over langdurig parkeren door niet-bewoners. Vooral
Duitse kentekens zouden het straatbeeld domineren. De
universiteit gaat naar verwachting in op het voorstel. Bij
voldoende animo zal Q-park ook de mogelijkheid bieden
om veilig de fiets te stallen.

Toplessfoto studenten op internet
Een toplessfoto van het Leidse damescordial Buuf van
studentenvereniging Augustinus circuleert sinds twee
weken op internet. De Buuf-leden staan in de poses van
het RTL-programma Holland’s Next Top Model: enkel in
spijkerbroek en de borsten bedekt met de armen. Eén van
de leden reageert anoniem in Mare: “De foto was voor
eigen gebruik en had nooit verspreid mogen worden. We
vonden het gewoon leuk voor onszelf, om een bijzondere
foto van elkaar te hebben.” De studenten wisten dat ze
voorzichtig moesten zijn en hadden afspraken gemaakt
om de foto’s niet door te mailen. De tweedejaars studen tes tasten nog in het duister naar de oorzaak van het ‘lek’.
De Augustinus-voorzitter was drie dagen bezig met het te
woord staan van de media. Een vergelijkbare kwestie
speelde in oktober bij Augustinus-jaargroepje Blondt.
Deze jaargroep had topless foto’s staan op het besloten
gedeelte van de website. Dat werd gekraakt en al snel
waren de foto’s overal op het internet te vinden.
mentele fase. We proberen
een manier te vinden om ver schillende religies op de
TU/e een plaats te geven.”
Sjaak Veraa en Sander van
den Boogaart van de Japanse

cultuurvereniging Kinjin
hangen zelf geen religie aan.
Van den Boogaart: “Ik vind
het interessant om meer
over andere culturen te
horen. De verhalen tijdens

de dienst waren niet al te
lang, dus het was goed te
behappen.”

Folia - Universiteit van Amsterdam

Eerstgeborene krijgt
beste opleiding

Foto: Rien Meulman

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
NWOwerkwijze van peer review
te laten verlopen.
Toch is de manier waarop
NWO
onderzoeksgeld
toekent ook niet zaligmakend, bleek uit een

eerder dit jaar gepubliceerd rapport van het
Rathenau Instituut en de
universiteit van Amsterdam. “In de NWO-selectie
krijgen de allerbesten de
subsidie nét niet” zegt
UvA-onderzoeker
Loet
Leydesdorff. Zijn onderzoek richtte zich alleen op
gammawetenschappen,
maar in het buitenland
vond men dezelfde uitkomsten voor een NWOachtige 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 universitaire 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)/

.

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

Goedkoper parkeren voor
Maastrichtse studenten

Mare - Universiteit Leiden

NWO praat mee over aardgasbaten
NWO gaat adviseren over
de verdeling van aardgasbaten.

Observant - Universiteit Maastricht

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

De
Keuzegids
Hoger
Onderwijs, die de accreditatieoordelen dit jaar
voor het eerst weer laat
meewegen
in
zijn
rankings, is blij met de uitbreiding naar de vierpuntsschaal. “Met de extra
gegevens over sterke en
zwakke punten van opleidingen kunnen we de studiekeuzevoorlichting aan
aankomende
studenten
verbeteren”, zegt hoofdredacteur
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 opleidingen binnen één instelling straks niet meer afzonderlijk
hoeven
te
worden getoetst voor zaken
als het algemene personeelsbeleid of de studentenvoorzieningen. De verminderde bureaucratische
lasten voor universiteiten
en hogescholen zouden op
termijn een besparing van
zeven miljoen euro per jaar
opleveren. (HOP)/

.

Het oudste kind in een gezin heeft vaak de hoogste oplei ding. Dit blijkt uit promotieonderzoek van econoom
Moniek de Haan. Zij analyseerde voor haar onderzoek
data van een lange termijnstudie uit de Amerikaanse staat
Wisconsin. Voor deze studie werd een groep van ruim tien duizend mensen gevolgd sinds zij in 1957 van de middel bare school kwamen. De Haan ontdekte dat ouders
geneigd zijn het meest in hun oudste kind te investeren.
Voor de hoogte van de opleiding van jongere kinderen
maakt het niet uit hoeveel jaar er tussen hen en het
oudste kind zit. Een andere uitkomst is dat het opleidings niveau van de ouders blijkbaar niet van invloed is op het
opleidingsniveau van de kinderen.

Ublad - Universiteit Utrecht

Gemist college op internet
Studenten van de Universiteit Utrecht kunnen vanaf
volgend jaar een college terugkijken via het zogeheten
LectureNet. In totaal kunnen in 2009 zo’n duizend
opnames worden gemaakt. Voor honderdvijftig euro kan
een opleiding een college laten opnemen en op de daar voor ingerichte website laten plaatsen. De verantwoorde lijkheid voor de kwaliteitsbewaking ligt bij de directie ICT.
Eind 2009 wordt gekeken of LectureNet een vervolg krijgt.

Univers - Universiteit van Tilburg

Geheim kan gezond zijn
Het bewaren van geheimen werkt soms positief op de
gezondheid. Dit geldt vooral voor mensen die gemakkelijk
over hun persoonlijke gevoelens praten. Dit concludeert
psycholoog Andreas Wismeijer van de Universiteit van
Tilburg in het proefschrift waarop hij 12 december promo veerde. Tot nu toe werden vooral de negatieve gezond heidsaspecten benadrukt. Mensen met een open karakter
kunnen blijkens het onderzoek zelfs baat hebben bij hun
geheim, bijvoorbeeld omdat de onthulling daarvan veel
overhoop kan halen. In de pas ontworpen Tilburg Secrecy
Scale worden voor het eerst alle factoren die ertoe doen
bij geheimhouding integraal gemeten.
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Werkstraf geëist tegen TU/e-fraudeur
Justitie heeft 240 uur werkstraf en acht maanden voorwaardelijke celstraf geëist
tegen een oud-medewerker van
de TU/e. De 44-jarige Eindhovenaar 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 Economische 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 opgestreken 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 Eindhovenaar 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 aangehouden 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 verkregen, 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.

Auto-inbraak
op ventweg

houding. De politie nam de man
even later voor verhoor mee naar
het bureau. Stomverbaasd waren
de medewerkers van de beveiliging 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 uitrichten. We moeten alles goed
blijven melden en bij voldoende
meldingen, kan de politie wel
meer doen.”

.

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 nietonderwijzende personeel wordt
getroffen. 140 van de 3300 voltijdbanen gaan verdwijnen: ruim
vier procent. Bestuursvoorzitter
Marcel Wintels, die ruim een half
jaar geleden is aangetreden, moet
de klap opvangen van een teruglopend 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)

Op de ventweg achter het
Studentensportcentrum -bij de
Onze Lieve Vrouwestraat- is
woensdag 10 december ingebroken 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/ebeveiliging, wordt er vaker ingebroken in auto’s die daar geparkeerd 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 december 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-

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 middengedeelte van de hal ontstond er woensdag 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 uitgeschakeld en vervolgens is het
dak nog gecontroleerd. Dat bleek
verder in orde te zijn.

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 onderzoeksfinancier
NWO.
Volgens
scheidend
voorzitter
Peter
Nijkamp moest de premie wel
omhoog, omdat ook de veni-,
vidi- en vici-beurzen voor talentvolle 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 allereerste lichting winnaars zaten
Gerard ’t Hooft (die later de
Nobelprijs kreeg) en neerlandicus Frits van Oostrom.
Latere laureaten zijn onder
andereren Peter Nijkamp zelf,
minister Ronald Plasterk en
natuurkundige
Robbert
Dijkgraaf.
Ook
TU/e-hoogleraren prof.dr. Rutger van
Santen (in 1997) en prof.dr. Bert
Meijer (in 2001) hebben de prijs
ontvangen. (HOP)/

.

Tweede Kamer wil
geen promotiestudent
Promovendi blijven werknemers. 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 promovendi 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 promovendi 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 spreekwoordelijke 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
afgevoerd.”
De discussie speelt met name
voor promovendi die uit de basisfinanciering
(‘eerste
geldstroom’) van universiteiten
worden betaald. Onderzoeksfinancier 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 centimeter 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 postelastieken. 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 elastieken 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 ingebouwde stormram, die de auto
een ‘kickstart’ moet geven.
De studenten ontwierpen de auto
in het ontwerpprogramma 3DCAD. Vervolgens werd bij TNO
het ontwerp uit een berg polyesterpoeder tevoorschijn getoverd
met Selective Laser Sintering:
een laser laat het poeder laag voor
laag op de voorgeprogrammeerde 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 ontwerpen dat de racewagens
volledig functioneel uit de SLSoven komen”, aldus Buining.
“Dat heeft een van onze medewerkers in ieder geval voor elkaar
gekregen.” Dat geldt niet voor
Groep 2, die alle componenten
-zoals lagers, assen en wielenvan 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 aangeboden, zegt ir. Hans Hijink, die

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

het project vanuit Werktuigbouwkunde coördineert. “Dit is
eigenlijk een uitloopjaar: het

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

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

.
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Combipanelen: haal
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 elektriciteit en warmte te combineren. Ir. Rudi Santbergen
onderzocht hoe je dat het beste kunt aanpakken.
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 combisysteem 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 Energietechnologie 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 elektriciteit.” 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 verlanglijstje 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

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, minilaptops betekent een hoos aan piepjes,
bliepjes en ander ongerief voor het menselijke 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 geluidsoverlast te achterhalen. Een lastige klus
die meestal resulteert in gissingen.
Rick Scholte van de faculteit Werktuigbouwkunde 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 afbeelding). Met een nauwkeurigheid van
een millimeter, tot honderd keer nauwkeuriger dan bestaande methoden.
De meetwaarden worden vervolgens overzichtelijk en in felle kleuren weergegeven
in een computertekening in drie dimensies. Uit de kleuren en de toppen van de
bergen wordt meteen duidelijk waar de
boosdoener exact zit. Dit geeft de ontwerper 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 gehoorbeschadigingen, want het systeem is ook inzetbaar bij grotere machines, zoals in fabrieken. 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 resoluties op. Bovendien zijn daarvoor zware
numerieke berekeningen en modellen
nodig. Mijn onderzoek richt zich op
snelle en nauwkeurige meet- en signaalverwerkingsmethoden 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 Fouriertransformaties (genoemd naar de Franse
Wiskundige Jean-Baptiste Joseph Fourier
(1768-1830)). Scholte optimaliseerde dat
proces. Hij slaagde erin om een softwareprogramma te schrijven dat de meetwaarden van geluid omzet in bewegende

beelden. En ook nog eens in drie dimensies. 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 interpreteer 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 verdieping.”
Daarmee doet de promovendus zichzelf
iets te kort. Want het heeft toch behoorlijk
wat kruim gekost om de juiste afstellingen 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 technologiestichting STW. Scholtes vinding
levert in potentie een aantal interessante

Geluidsveld van een ventilator uit
een pc op de millimeter nauwkeurig
in beeld.
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meer uit de zon
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 aanpassen, 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 warmteopwekking 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 waardevoller. Bovendien kun je een teveel aan
elektrische energie terugleveren aan het
net, in Duitsland zelfs boven de marktprijs 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 mogelijk warmte op te kunnen nemen. Door de
buis wordt water geleid dat wordt opgewarmd 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 zonnepaneel en wordt nog verder opgewarmd.
Het water kan zelfs gaan koken, zodat je
de pomp moet stilzetten.” De temperatuur in het zonnepaneel kan dan oplopen
tot boven de honderdvijftig graden.
Daardoor functioneren de zonnecellen
niet goed meer, en wordt er minder elektriciteit geproduceerd. “Bovendien verouderen de cellen bij deze hoge temperaturen 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 warmtevraag. 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 huishoudens over een heel jaar. Hij gebruikte
daarvoor informatie over de warmtevraag
van Nederlandse gezinnen en de gedetailleerde 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 combisystemen per vierkante meter weliswaar
een hogere opbrengst hebben, maar dat
ze per saldo ongeveer even duur zijn als
twee aparte systemen met dezelfde energieopbrengst. “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 zonnepanelen en zwarte collectoren op je
dak.”/

.

“Het is, hoe zal ik het zeggen... een beetje
een controversieel onderwerp.”
Natuurkundestudent Benjamin de Maat koos
een afstudeeronderzoek naar de beweringen
van natuurkundige Randell Mills. Deze
Amerikaan meet in experimenten met water stof meer energie dan hij erin stopt. Hij ver klaart dat met een theorie waarbij elektronen
in het atoom terugvallen naar een toestand
onder de grondtoestand. Zo ontstaan volgens
Mills hydrino’s, compacte waterstofatomen,
e n k o m t e r e n e r g i e v r i j . H i j w o r d t d oo r d e
meeste natuurkundigen niet serieus
genomen, maar zijn experimenten zijn op vallend. Reden voor TU/e-hoogleraar Gerrit
Kroesen om een soortgelijk experiment op te
bouwen.
De Maat: “Ik heb geen mening over de theorie
zelf, daar houden we ons niet zo mee bezig.
We willen meten of er warmte vrijkomt en
waar die dan vandaan komt. Ikzelf verwacht
dat de experimenten met gangbare natuur kunde te verklaren zullen zijn.”
Hij laat zijn experiment zien: twee identieke
koperen cilinders, naast elkaar gemonteerd.
De een is voor het experiment, de ander voor
het controle-experiment. “We kunnen exact
meten hoeveel warmte er in de cilinders
ontstaat. Ik heb in beide cilinders steeds het zelfde gemeten, maar dat zegt niets. De expe rimenten liepen niet zoals zou moeten.”

De Maat voegt als katalysator strontium toe
aan de cilinder, waarin de hydrino’s zouden
moeten ontstaan. Omdat strontium snel
oxideert, mag het niet met zuurstof in contact
komen. “Dat mislukte. Het strontium was aan
het eind van ieder experiment geoxideerd.
Dan werkt het niet meer als katalysator.” De
Maat zocht en vond lekken in de opstelling.
Ook ontdekte hij dat de glove box, waarin hij
zijn experimenten voorbereidde, niet hele maal zuurstofvrij was. Ook het argon-water stofmengsel dat hij bij het experiment
gebruikte, was niet van optimale kwaliteit.
Om zijn afstuderen zeker te stellen, deed hij
extra metingen om de processen in de cilin ders in beeld te brengen. “Dat is een
technisch verhaal. Volgens Mills moeten de
waterstoflijnen in het spectrum verbreden.
Dat heb ik inderdaad gezien, maar die ver breding is ook met bestaande theorieën te
verklaren.” Door de experimenten is de op stelling vervuild geraakt. “De cilinders
moeten worden vervangen, dat duurt drie
maanden. Voor mij het moment om ermee te
stoppen.” De Maat hoopt na zijn afstuderen
nog even op de afdeling te mogen blijven, om
ook met de nieuwe cilinders metingen te
doen. “Ik ben benieuwd of het dan wel
werkt.”
Tekst: Anouck Vrouwe
Foto-montage: Rien Meulman0

Onderzoek in het kort
Prijs voor promovenda Uitvoeringstechniek

Foto: Peter Spijker

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 klaarliggen voor stillere duikboten.
Scholte heeft eerder, tijdens zijn afstuderen, voor Philips zijn waarde al
bewezen. Met steun van TU/e-deeltijdhoogleraar en Philipsbaas prof.dr.ir. Bert
Roozen onderzocht hij ventilators, cdspelers en andere consumentenelektronica. 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 driehonderdduizend 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.

Liliana Abarca, promovenda bij de faculteit Bouwkunde, heeft met haar onderzoek naar
milieuvriendelijk bouwen de eerste prijs gewonnen tijdens het tiende PhD Symposium van
de Research School Bouw. Dit is een samenwerkingsverband van de Bouwkundefaculteiten
van de drie TU’s. De Costa Ricaanse kreeg de prijs van vijfhonderd euro voor haar bevin dingen over hoe in ontwikkelinglanden het milieu kan worden ontzien door een groter deel
van het fabricageproces van gebouwen al in de fabriek uit te voeren. Haar promotor prof.dr.
Frits Scheublin, die de leerstoel Uitvoeringstechniek bekleedt, laat weten erg gelukkig te
zijn met de erkenning. Het is namelijk nog niet zeker dat zijn leerstoel na zijn pensionering
wordt voortgezet. “Uitvoeringstechniek is een heel praktische discipline, waarvan men
zich wel eens afvraagt of het wetenschappelijk gezien relevant genoeg is. Dat nu een
promovenda van ons een prijs heeft gekregen, is daarom een mooie opsteker.”

TU/e benoemt hoogleraar
Goederenvervoer en Logistiek
Dr. Peter de Langen (35) is door het College van Bestuur voor vier jaar benoemd tot hoog leraar bij de faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences, voorheen Technologie
Management. Hij vervult daar per 1 januari 2009 de nieuwe leerstoel Goederenvervoer en
Logistiek. Het gaat om een aanstelling van 0,2 fte, door de provincie Noord-Brabant gesub sidieerd met 386.000 euro. Daarvan kan de TU/e naast De Langen ook nog een promo vendus voor vier jaar betalen. De nieuwe hoogleraar zal onderzoek doen naar ‘goederen vervoerstromen vanuit een breder logistiek perspectief’. Noord-Brabant speelt als
achterland van de havens van Rotterdam en Antwerpen een belangrijke rol in de logistieke
activiteiten van Nederland, en de bekostiging van nieuwe leerstoel past in het initiatief van
de provincie om hierover een visie op te stellen. De Langen studeerde en promoveerde aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2007 is hij werkzaam bij de strategieafdeling
van Havenbedrijf Rotterdam.
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Afstudeerders sneller aan de juis
Zelfs via Hyves benaderd
door een headhunter
Het is nog niet precies duidelijk wanneer,
maar de planning is dat Coen Hoogervorst
dit collegejaar gaat afstuderen bij
building services van
Bouwkunde. Hij
onderzoekt
daarvoor installatie technische systemen
voor energieneutrale
wijken. Op de vijfde
verdieping van Vertigo
is hij met medestudenten
gegevens aan het analy seren. Hij maakt zich
absoluut niet druk over het
vinden van een baan. “Op dit
moment is de markt nog zo krap dat alle afge studeerde bouwkundigen welkom zijn op de
arbeidsmarkt. Bovendien werk ik al een dag
in de week bij een mogelijk toekomstige
werkgever.” Elphi Nelissen, eigenaar van het
naar haar genoemde
installatie- en bouw fysisch adviesbureau
in Eindhoven en
alumna van de TU/e,
heeft Hoogervorst bij
een beoordelings gesprek al duidelijk
gemaakt dat hij zich
geen zorgen hoeft te
maken. “We willen
niet horen dat je
zonder baan komt, je
bent hier altijd
welkom, zei ze.”
Bouwkundestudenten
zitten volgens
Hoogervorst niet echt
te wachten op een

Career Center. “Wij studeren af op
specifieke vakgebieden en kunnen
gaan solliciteren als architect, con structeur of, zoals in mijn geval,
installatietechnicus. Veel stu denten hebben gedurende hun
opleiding al contact met
bedrijven en rollen zodoende
in een baan.” Hoogervorst
heeft zich bewust niet op gegeven bij Monsterboard,
“anders blijven ze bellen.”
Zelfs via Hyves is hij al door een
headhunter benaderd om zijn cv op te
sturen. “Via mijn studievereniging Mollier en
mijn werk kom ik met genoeg bedrijven in
aanraking. Ik zal na mijn afstuderen open
sollicitaties gaan doen en daar heb ik geen
Career Center bij nodig. Ik kan me voorstellen
dat dat bij andere studies wel het geval is.”

Graag op maat gemaakte
vacatures
Migiel de Vos gaat na zijn af studeren bij Computer Science
en Engineering in maart 2009
eerst eens rustig vakantie
houden. Hij gaat er vanuit
dat hij in september een
baan zal hebben, vertelt
hij. Enkele jaren geleden
richtte hij de vof
Datalease op dat zich
richt op webhosting
voor het midden- en
kleinbedrijf. Het
past goed bij zijn
eigen vakgebied,
want hij studeert af op
draadloze sensornetwerken
die gekoppeld worden met web services en andere systemen. Toch zal De Vos
niet volledig in zijn eigen bedrijf gaan
werken. “Ik wil graag ervaring opdoen bij
andere bedrijven. Ik zal vacatures gaan
zoeken via internet, maar ook via de banen krant die de Volkskrant of de Telegraaf af en
toe uitgeeft. Misschien schrijf ik me ook in bij
Monsterboard. Het voordeel van informatici
i s d a t w e m e e rd e r e k a n t e n o p k u n n e n . W e
kunnen software ontwikkelen voor web services, maar ook voor embedded systems

of desktops”, zegt De Vos, die de richting
System Architecture Networking koos. Hij
heeft wel degelijk belangstelling
voor een bureau als Career
Center.“Als ze daar
gerichte in formatie
geven, zou het
heel nuttig
kunnen zijn. Ik
wil graag een
baan in de buurt
van Bergen op
Zoom, waar ik woon.
Het is belangrijk dat je
bij zo’n bemiddelings bureau je eigen criteria
kunt aangeven en de
specifieke vakgebieden
waarin je zou willen
werken. Aan te globale
informatie heb je niets.”
Hij hoopt geen overbodige vacatures aan geboden te krijgen. “Wanneer je teveel
reacties krijgt, neem je minder tijd om ze
goed te lezen.”

E

en baan vinden die past bij de opleiding en ambitie van TU/e-afgestudeerden 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 technologisch talent regelt, steeds vaker vanuit
het bedrijfsleven de vraag om top-afstudeerders. Daarnaast was het Studenten en
Onderwijs Service Centrum van de TU/e
bezig om internationaal talent te rekruteren 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 wetenschap 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 toptalent hier aanwezig is
met welk specialisme.
Anderzijds kennen afstudeerders 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, combineren STU en Euflex Young Professionals hun specifieke vaardigheden: het STU
met begeleiding, opleiding en trainingen,
Euflex met kennis van en contacten in de
arbeidsmarkt. Dat moet onder meer resulteren in een databank met cv’s van afgestudeerde TU/e-studenten en een vacaturebank met de beschikbare banen in de regio.
Waarbij de regio breed moet worden
gezien, van Shell tot DSM, dus heel ZuidNederland.
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 afstudeerder 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 afstudeerders. De persoonlijke gegevens kunnen
bedrijven niet zien, daarvoor moeten ze
met ons contact opnemen. Bij ons is in

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

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
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ste baan met TU/e Career Center
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).

fieke afstudeerrichting. Vaak weten ze ook
niet wat wij hier allemaal in huis hebben.
Dat verandert met de eigen cv- en vacaturebank, 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 begeleid naar zijn minor en master en, via het
Career Center, naar een baan die bij zijn of
haar opleiding past. Daarvoor gaan we studenten actief benaderen,
het STU kan goed zien
hoever ze zijn en daarop
inspelen. Verder hebben
we veel contact met studieverenigingen 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-, dooren uitstroom. Om niet
alleen een digitaal, maar
ook fysiek platform met
een eigen identiteit te
hebben, wordt de infotheek van het STU ingericht, naar een ontwerp
van Paul Bos en Marina de
Vos, beiden afgestudeerd
aan de TU/e-faculteit
Bouwkunde.”

Career Center komt
als geroepen
Op de vraag hoe hij na zijn
afstuderen een baan gaat
zoeken, reageert master student Werner Horikx uit
Roermond zonder een tel
na te denken met: “Ik ga
beslist beginnen via
detachering.” Hij zit in
de laatste fase van zijn
theoriejaar energie techniek. Hij kwam
in 2006 vanaf de hts
in Venlo terecht in
een schakel programma bij
Elektrotechniek aan de
TU/e. Volgend collegejaar gaat
hij met een afstudeeropdracht beginnen
in de richting pulsed power. Waarschijnlijk is
hij in mei 2010 klaar. “Via detachering

Visa

nog bij zijn cv via het Career Center.
Informatie die verkregen wordt uit intakegesprekken en eventuele assessments zijn
uiteraard vertrouwelijk en worden altijd inhoudelijk besproken met de betreffende
student. Deze gegevens worden nooit
zonder toestemming aan derden doorgegeven. Hiervoor zal altijd om schriftelijke toestemming van de student gevraagd worden.”

Identiteit
Is er al iets bekend over het animo onder
studenten voor het Career Center?
Frenken: “Tachtig procent van de ondervraagde 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 vacaturebank, dat zorgt ook voor een overkill aan reacties op banen. Bedrijven hebben vaak
niet ‘een’ natuurkundige of ‘een’ wiskundige nodig, maar iemand van een speci-

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 internationaal 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 masterstudenten een ‘vliegende
start’ te bieden en sociale
samenhang met de Nederlandse studenten te
creëren, is al eerder de
Summer Course ontwikkeld. In die driewekelijkse
periode is aandacht voor de
benodigde studiehouding en -vaardigheden, de Nederlandse cultuur en taal en
trainingen in communicatieve en Engelse
taalvaardigheden. Studentmentoren
zorgen hierbij voor de sociale componenten. De TU/e biedt internationale studenten en bedrijven ook ondersteuning bij het
aanvragen van visa en verblijfsvergunningen. 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.

verwacht ik me te kunnen oriënteren op de
arbeidsmarkt. Ik heb nu nog geen idee wat de
markt mij te bieden heeft.” Horikx heeft
zich daar nog niet in verdiept. In
zijn TU/e-programma zit
geen stage, dat
betekent dat hij
op die manier
ook geen bedrijf
heeft leren
kennen. “Wat zeg
je, een databank van
de TU/e die vacatures
van de kleinere bedrij ven in de regio en de
cv’s van studenten gaat
matchen? Dat is interes sant. Ja, dat zou me goed
uitkomen. Dan zou ik met
hulp van dat bureau de
bedrijven kunnen leren
kennen, dat scheelt veel tijd
die ik anders in detachering
kwijt zou zijn.” Horikx
verwacht dat het Career
Center voldoende informatie
kan geven. Hij is blij dat hij na
de hts niet meteen de
detachering in is gedoken.
“Ik had het gevoel dat ik nog
wat mistte. En het valt niet
tegen, ik heb veel bijgeleerd
aan de universiteit.”

Ideaal voor de
luie student
René Vugts geeft het onmiddellijk toe; hij is
een luie student. Niet wat zijn afstudeerwerk
bij Werktuigbouwkunde betreft, maar
wel wat het vinden van werk na
zijn opleiding aangaat.
Hij hoopt in april
2009 klaar te
zijn bij de
richting regel techniek waar
hij een geavan ceerde cruise con troller ontwerpt
waarmee in de
toekomst op
snelwegen de auto’s
dichter achter elkaar, in
een soort treintjes,
kunnen gaan rijden. “Ik
heb nog niets gedaan om
me in de arbeidsmarkt te
verdiepen. Eigenlijk wel erg, hè?
Carrièreorganisaties en mijn studievereni ging Simon Stevin sturen mij post, maar die
gooi ik gelijk in de oud-papierbak. Ik lees die
post niet omdat ik liever ijshockey.” De
Nijmegenaar woont in Eindhoven, maar
speelt ijshockey in Den Bosch in de tweede
divisie. Dat vreet tijd. “Ik slaap, studeer en
sport”, vat hij zijn tijdsbesteding samen.
Een bureau dat hem informatie geeft over
bedrijven in de regio is dan ook meer dan

welkom. Nu kent hij TNO vanwege
een stage, en de multinationals
Philips en ASML, maar daar
houdt het wel mee op. “Ik zou
wel zelf alle nodige informatie
kunnen vinden, maar een
Career Center maakt een
zoektocht naar een baan
waarschijnlijk veel effi ciënter. Ik zou niet in
kranten naar vacatures
gaan zoeken, wel op
internet. En ik zou
naar de carrière beurs in Utrecht
gaan en info zoeken
via Simon Stevin. Ik maak
me geen zorgen of ik een baan kan
vinden maar vraag me wel af of ik een bedrijf
kan vinden waarin ik pas.”
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Mensen

Educational training/DPO

Promoties

Course ‘Teaching and learning
in higher education’ for teachers
and PhD’s.

M.K. Singh MSc verdedigt op maandag
22 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Design, analysis,
and optimization of distributive mixing
with applications to micro and industrial
flow devices’. Singh promoveert aan de
faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is prof.dr.ir. H.E.H. Meijer.

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 charge.
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).

O. Zavinska verdedigt op maandag 12
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 ‘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 commissie. 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 actuators: 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 commissie. 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 atherosclerotic 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 systems: Explicit and implicit effects in perceived value’. Montijn-Dorgelo promoveert 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 oktober 1969 - gedurende enkele jaren als
medewerker in langdurig tijdelijk dienstverband, en daarna in de vaste staf, uiteindelijk als universitair hoofddocent signaalrepresentaties. Gedurende deze 40
jaar maakte hij ca. 8 jaar deel uit van het
bestuur van de faculteit.
Ter gelegenheid van zijn 40-jarig jubileum biedt de faculteit Martin een receptie 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 oudafstudeerders 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.

(Advertenties)

Bedankt
Bij mijn afscheid van de faculteit
Scheikundige Technologie, wegens
pensionering, heb ik zeer veel belangstelling 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

Diversen
CantaTu

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 hebben 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 bijvoorbeeld 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 sectieleider Jos Coenen: (p.j.e.m.coenen@tue.nl)

Vacatures
Part-time Professor ‘Heat storage
Technology’ (V35.408), Energy
Technology, department of Mechanical
Engineering (0,2 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 23 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4.803 t/m 6.995 euro).
PhD researcher project ‘Fatigue of flexible multilayers’ (V37.659), SMG, department of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.000 t/m 2.558 euro).
Hoofd Studium Generale (intern)
(V82.033), dienst Algemene Zaken (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 12 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3.792 t/m 4.868 euro).

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

50% korting op
de Volkskrant
plus 1 jaar
gratis pasta
Ben je uitwonend student en niet ouder dan
27 jaar, dan betaal je maar liefst 50%
minder voor een Volkskrant-abonnement.

De Universiteit Twente is een
ondernemende researchuniversiteit. Als enige campusuniversiteit in Nederland verzorgt
de Universiteit Twente onderwijs
en onderzoek in wetenschapsgebieden die variëren van
psychologie en bestuurskunde
tot technische natuurkunde en
biomedische technologie.

Promovendi
bridging the micro-nanometer gap using Lasers
4,0 fte - Faculteit Construerende Technische Wetenschappen

Het kost je slechts € 12,95 per maand.
En daar krijg je ook nog eens een jaar pasta

Kijk voor meer informatie en een volledig vacature-

van Grand’Italia bij cadeau. De actie loopt tot

overzicht op www.utwente.nl/vacatures

en met 28 februari 2009. Dus ga meteen naar

eenjaargratispasta.nl
eenjaargratispasta.nl

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.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.
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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 recognition for her work. “I started 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-

Professor Chrisine Van Broeckhoven talking to dr. ir. Emilia Motoasca (Electrical Engineering
Department). Photo: Jan Timmermans

Prizes
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 relationship 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

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 oneday festival music occupies
center stage. Sad, hilarious, inflammatory and
melancholy, eyes and especially ears will have plenty
to occupy them. The main
program, which will take
place in the film hall, will
be supplemented with documentaries, clips, famous
and nostalgic film fragments at various locations
in the building. Visitors
will not need to go home in
the meanwhile, for a nourishing 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

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 official 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.”

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, badminton rackets and sandwiches 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 Weltschmerz,
Style
Beats
Liberation Front, Starla
and the VJs Schwarzwald &
Herteweide.
And,
of
course, PingPong! Your opponent 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

Fernandes on traditional
instruments, the Portuguese 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, accompanied 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 activities 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

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 traditional and modern fado
with a distinct character of
its own. The ensemble Os
Solitários
accompanies

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-

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./

.

In short

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
refreshing moment to get
away from the city and the
everyday routine and subsequently to listen to the
Christmas Concert by
Couleur Vocale conducted
by Luc Jacobs. Church of
St.
Benedictusabdij,
Achelse Kluis, commencement 15.00 hours.

Wednesday 31 December

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.

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.”

Frique à Delle Old & New
festival.
The
whole
Effenaar will be transformed into a Parisian
night show with a touch of
circus spectacle, fluorescence, 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./

.

De Hal closed for
mold removal
The De Hal building will be
closed for nearly a fortnight
as of Saturday 20 December in order to undergo
thorough cleaning. The
building is infested with
too high a mold concentration. 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, emphasizes that the mold does
not present a hazard to
public health.
The mold problem was discovered 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 concentrations of mold, Delescen
explains. This agency established 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 operational 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 Celebration in English
The International Student
Chaplaincy is organizing a
Christmas Church Celebration in the English
language! Plus a Christmas
feast in the ‘Groene Zaal’.
All this especially for
foreign students. Date:
Christmas day, 25 December, time: 12.15pm. Venue:
Paterskerk, Augustijnendreef 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.
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Hoogleraren steeds vaker
deskundigen in de rechtbank
Getuige-deskundigen/Gerard Verhoogt
Foto’s/Rien Meulman
Wetenschappelijke kennis en onderzoeksmethoden 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.mr.dr. Jan Smits

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-commissaris belde me op mijn mobiele telefoon 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 maatschappelijk 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 competentie liggen. Ook ethische afwegingen
kunnen tot een weigering leiden.
Wanneer een van de partijen je vraagt,

moet je je goed afvragen of het een rechtvaardige zaak is. Maar als getuige-deskundige in een strafzaak hoef je die
afweging niet te maken, want het rechtssysteem 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 gevoelig. 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 schriftelijke rapport. Snijder vond de hele
procesgang een bijzondere ervaring: “Het
is een totaal andere wereld. Ik heb bewondering 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 (gevangenisstraf ) 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 antwoorden 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
Prof.ir. Bert Snijder heb ik er niet veel van
geleerd. Wel ten
aanzien van het scherp rapporteren en
antwoorden op de nauwgezet geformuleerde 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 mogelijk te formuleren.”

Satelliettelefoon
Jan Smits is hoogleraar Recht en
Techniek bij Innovation Sciences, met als
specialisatie (inter)nationaal telecommunicatierecht. Hij wordt regelmatig benaderd 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 satellietzenders, 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 programma’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 objectiviteit 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 rechtspraak. “Vaak blijkt dat rechters niets van
technische - en telecomsystemen begrijpen, daarom raadplegen ze onafhankelijke 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 getuigedeskundige 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 tegenstander corrigeren of twijfel zaaien. Maar
als de ander na jou spreekt, geldt hetzelfde voor hem. Toch, als deskundige
hebben je uitspraken een speciale betekenis en daarom moet je je erg bewust zijn
van je verantwoordelijkheden. Je weet het
bijvoorbeeld als de andere partij technische smoesjes hanteert. Dat kun je doorprikken, maar het is aan de rechter om
daar een objectieve beslissing in te
nemen.”/

.
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Tips om de kerstvakantie door te komen
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 eendaagse 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 documentaires, 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 raadplegen via: www.dezwartedoos.nl. Slechts één euro per
film, de randprogrammering is gratis.

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.

Vrijdag 19 december:

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!

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 improvisatie. 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:
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 campingwinkel, 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.

Zaterdag 20 december:
Fado 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, volwassenen betalen negen euro.

Maandag 5 januari:
Sarah McQuaid in Meneer Frits

Donderdag 25 december:
Kerstwintercircus in Parktheater
Internationaal kerstwintercircus voor de 38ste keer in
het Parktheater. Trapeze-acts, clowns en dierennummers wisselen elkaar af in een wervelende show,
begeleid door een orkest. Op de tribune zit u op kuipstoeltjes. 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.

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

Zondag 4 januari:
Carnaval des Animaux in Muziekcentrum

Vrijdag 26 december:
Dansen in Club Rembrandt
Dansen, dansen, dansen in Club Rembrandt onder het
motto: This is Eindhoven. Tien dj’s in drie verschillende 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.

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.

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

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.

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 omgeving van de Achelse Kluis, nabij Valkenswaard. Een
verkwikkend moment om de stad en de sleur te ontvluchten en aansluitend te luisteren naar het kerstconcert van Couleur Vocale onder leiding van Luc
Jacobs. Kerk van St. Benedictusabdij, Achelse Kluis,
aanvang 15.00 uur.

Woensdag 31 december:
Frique à Delle in Effenaar

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.

Frique à Delle Oud &
Nieuw festival. De gehele
Effenaar verandert in een
oude Parijse nachtshow
met een vleugje circusspektakel, 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.

Kaartjes winnen voor concerten
De Effenaar geeft vrijkaartjes
weg voor twee concerten.
Het gaat om een optreden
van De Jeugd van Tegen woordig op 22 december en
een van Kraak en Smaak op
28 december. Voor beide
concerten kun je mailen
naar: winnen@effenaar.nl.
De inzendingen voor De
Jeugd van Tegenwoordig
moeten uiterlijk 22 decem ber binnen zijn, aanvragen
voor Kraak en Smaak uiter lijk op 27 december. De
winnaars krijgen van
Effenaar een mailtje waar en

Kraak en Smaak

wanneer ze hun vrijkaartjes
kunnen ophalen.
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Bouwkundestudenten met
reizend dorp in Ahoy

Oliebollen in plaats van slangen
De geplande lustrumstunt 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 alternatief werden er ter ere
van het twintigjarige
bestaan oliebollen uitgedeeld en was er een
prijsvraag.
“Zo’n
drie
maanden
geleden
hebben
we
mondeling toestemming
gekregen van de Auditoriumbeheerder om een
stunt met slangen te

Een ontwerp voor een mobiel Nederlands dorp.

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

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

Jeroen Verbeten,
één van de projectleden, vertelt
dat ze elf ‘paviljoens’ hebben
gemaakt, die in
theorie in grote
Europese
steden
kunnen worden opgezet. “We hebben thema’s aan

ring en medialisering,
house
muziek,
dans,
Mondriaan en klimaatverandering verbeeld. In
hun zoektocht naar informatie, stuitten de studenten op een bedrijf dat zich
bezighoudt met ‘expodesign’. “Dit bedrijf vroeg
ons naar Ahoy te komen”,
vertelt Verbeten. In hoeverre is de reizende expositie praktisch haalbaar? “Alle paviljoens
kunnen in principe
worden gemaakt
en vervoerd. Aan
sommige onderdelen
hangt
alleen een te hoog
prijskaartje.” Het
project is binnenkort ook te zien in
Vertigo./

.

Jouw verhaal in ‘Hoe is het in…?’
Ben je in februari 2009 of
later in het buitenland en
vind je het leuk om je
ervaringen te delen met
anderen? We kunnen weer
nieuwe bijdragen gebrui ken voor onze buitenland -

rubriek ‘En hoe is het in…?’
Wil je meer weten of weet je
al dat je een bijdrage wilt
leveren, stuur dan een
mailtje naar cursor@tue.nl.
We sturen je de specifi caties nog door, maar in het

algemeen geldt dat het
stukje zo’n 350 woorden
mag zijn en dat we graag
een foto van jou op je
stageplek zien.

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 december ruim vijftienhonderd

oliebollen werden uitgedeeld aan studenten en
medewerkers. Bovendien
maakten studenten kans
op prijzen als een reischeque, een dinerbon en
een filmbon, door te raden
hoeveel stukjes piepschuim 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 lustrumborrel.
Bovendien
konden de vrouwen hun
hart ophalen bij een
workshop visagie, terwijl
de mannen zich vermaakten op een bierproefavond./

.

K op s t ot ende s t udent en niet
w elk om b ij s por tw eek

Foto: Rien Meulman
Of de student nu Zinédine Zidane wilde
nadoen, of dat hij gewoon erg geïrriteerd
was, is niet geheel duidelijk. Feit is dat een
student bij het zaalvoetbal bij de Van Lint
Studentensportweek op het Studentensport centrum dinsdagavond een kopstoot aan zijn
tegenstander uitdeelde. Die hield daar
uiteindelijk niets aan over.
De TU/e-beveiliging kwam opdraven en ook
de politie was gebeld. Uiteindelijk is de
student dringend verzocht niet meer aan de
sportweek mee te doen. Volgens commis s i e l i d M aa r t e n L e i j t e n i s d e s p o r t w e e k
buiten dit incident tot nu toe goed verlopen.
Studenten konden aan sporten als zitvolley bal, rolstoelbasketbal, kanopolo, blinden -

voetbal en knotsbal meedoen.
Dit jaar stond de sportweek in het teken van
de gehandicaptensport en daarom heet het
evenement deze week de ‘ParaLINTics’. Het
aantal inschrijvingen bleef dit jaar wat
achter bij voorgaande jaren. “We hadden er
dit jaar 267 tegenover 340 vorig jaar. De
planning van het collegejaar is wat verscho ven, waardoor studenten deze week nog pro jecten en verslagen moeten afronden. Dat is
mogelijk de oorzaak”, zegt Leijten. De ESSF
Van Lint Studentensportweek wordt traditie getrouw de week voor kerst gehouden. De
week is vernoemd naar prof.dr. Jack van Lint,
die zich vroeger hard heeft gemaakt voor
studentensport in Eindhoven.

En hoe is het in Barcelona?

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.

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 demonstraties. 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 universiteit 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 produceren, 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 commentaar is wel erg zinvol.
Ik houd genoeg tijd over
om van de stad en de omgeving 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 dinertjes met tapas en rode
wijn en reizen naar
andere steden en natuurlijk 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
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Bouwkundestudente
deelneemster aan NK boulderen

Zwemmer Joeri Verlinden
verbetert Nederlandse records

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 atletische bewegingen
gemaakt worden. Er
komen geen touwen en
zekeringen aan te pas.

Zwemmer Joeri Verlinden
(20), TU/e-student
Biomedische Technologie, heeft de Nederlands records op de
honderd meter en op de
tweehonderd meter vlinderslag 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 Nederlandse record van Joris
Keizer -die momenteel

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 intensiever en technischer dan
het ‘gewone’ klimmen. Je
bent meer met anderen
bezig. Het is net of je met
elkaar een puzzel vasthoudt. Bij het klimmen
heb je zo’n dertig bewegingen om omhoog te
komen, bij het boulderen
meestal vijf of zes- en
maximaal tien.”

Foto: Adwin Timmer

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.”

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 december. Monk bouldergym zit
aan de Glaslaan 2 in Eindhoven.

promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde- met 0,07 seconden. 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.”/

.

Studiereis Thor: Van zijderoute naar Silicon Valley
Als er één land bekend
staat om zijn uitvindingen en hightech producties, is het wel China.
Voor studenten Elektrotechniek redenen te over
om van 21 februari 2009
tot 13 maart een bezoekje
aan de Aziatische grootmacht te brengen.
De studiereis naar China
-met als thema ‘van zijderoute 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 landenavond. 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 ervaringen met de aanwezigen./

.

Het sleutelgat
Wie oh wie woont er in deze Eindhovense studentenkamer? Dat is de vraag die
Cursor elke week stelt aan een willekeurig aantal studenten. Deze week zijn dat:
Daniëlle Smit (eerstejaars Industrial Design), Alexander Driessen en Rik Schreurs
(derde- en tweedejaars Elektrotechniek). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Sven Peelen is 22 jaar en
vijfdejaars student Werk tuigbouwkunde. Hij komt
oorspronkelijk uit Doorn,
een dorpje op de Utrechtse
Heuvelrug. Hij is erg actief
binnen zijn studievereni ging Simon Stevin. Hij
heeft de ict-commissie,
ouderdagcommissie en de
almanakcommissie gedaan.
Bovendien heeft hij twee
jaar geleden de bestuurs functies secretaris en
hoofdredacteur gehad in
het vijftigste bestuur van
Simon Stevin. Zijn hobby’s
zijn frisbeeën, Discovery
Channel kijken, Garfieldstrips lezen en naar tech nomuziek luisteren. Als
bijbaantje heeft hij bij de
DAF-fabriek gewerkt. Zijn
must-have-item is een
portable harddisk. Verder
moet hij altijd Coca Cola
(geen Pepsi) en chips in
huis hebben.
Tekst: Anniek den Hamer
en Berdien Zwarthoed
Foto’s: Bart van Overbeeke

“Dit is de kamer van een
jongen”, weet Daniëlle in
een oogopslag te vertellen.
Alles in de kamer wijst
hierop volgens haar. Het
gebruik van kleuren, het
Discovery-programma op tv,
het verkeersbord, de
Playmobil en de Meccano kraan. Zijn kamer is overi gens goed georganiseerd,
dus zal hij geen eerstejaars
zijn. Aan zijn laptop te zien,
is hij waarschijnljk tweede jaars. Het shirt dat over de
stoel hangt, is er een van een
dispuut van Werktuigbouw kunde, weet Daniëlle te ver tellen. Ze denkt dat een van
zijn hobby’s het lezen van

stripboeken is, na de strips
van Garfield aan de muur
gezien te hebben. De graffiti
spuitbussen wijzen erop dat
hij veel tijd doorbrengt in de
Berenkuil in Eindhoven. Hij
zal waarschijnlijk ook skate boarden, dat past wel bij
zo’n type jongen. Bovendien
zal hij een Xbox hebben, die
is echter niet te zien op de
foto. Hij heeft altijd eten tot
zijn beschikking, want hij is
een jongen en jongens
hebben altijd eten in huis.
Zijn must-have-item is de pet
die bovenop de kast ligt, dit
past namelijk bij zijn skaterimage.
“Lego, wat grappig!”, flapt

Alexander er als eerste uit.
Ook de muur vol met strips
vindt hij erg leuk. De spuit bussen vallen Rik als eerste
op. Dit is de kamer van een
jongen, denken beide heren.
Werktuigbouwkunde zal zijn
studie zijn, te zien aan het
tandwiel en de compressor.
Aan de laptop is te zien dat
hij een tweede- of derdejaars
student is, voegt Alexander
daaraan toe. Op de televisie
is te zien dat deze student
Scrapheap Challenge kijkt
op Discovery Channel. Ook
de verkeersborden geven
aan dat deze kamer van een
man is. Over het algemeen
vinden Alexander en Rik dat

de kamer er netjes uitziet en
dat deze student een goede
smaak heeft. Zijn hobby zal
knutselen zijn, misschien
nog wel met Lego. Verder zal
hij niet aan sport doen,
hoogstens fietsen.
Alexander denkt dat zijn
must-have-item een zakmes
is. Rik denkt echter dat deze
persoon een iets minder
gevaarlijk type is. Verder zal
hij altijd chocopasta en
fruithagel in huis moeten
hebben. En boodschappen
doet hij altijd bij de Albert
Hein, wat te zien is aan dat
welpie ding.

The job of my dreams
“Wat wil jij dat er later op
je grafsteen staat?”
Terwijl een enkeling
meteen driftig begint te
schrijven, schieten bij mij
vooral clichés als ‘stierf
gelukkig’ en ‘had een mooi
leven achter de rug’ door
mijn hoofd. Daar ga je die
droombaan natuurlijk niet
mee vinden, is mijn daarop
volgende gedachte, toch
nog maar even verder
denken. Ik word uit mijn
leiden verlost door
Gustaaf de workshop gever, die er zelf ook nog
een cliché tegenaan gooit.
“Er zijn natuurlijk geen
verkeerde antwoorden.”
Phewww, gelukkig, dan
kunnen we door naar de
volgende opdracht.
Het is de maandag van de
Trainingsdagen en ik pik
een workshop mee, ‘The
job of my dreams’, een
self-assessment
workshop. Deels in
verleiding gebracht door
de titel van de workshop,
over de streep getrokken
door een vriend die ook
ging maar het in de pauze
al voor gezien hield. Na
het eerste van de drie uur
weet ik alweer waarom ik
vorig jaar besloten had dit
onderwerp voortaan te
laten voor wat het was.
Teveel open deuren die
moeten worden ingetrapt
en achter geen enkele
deur ligt het beloofde ei
van Columbus.
Je eigen behoeftes leren
kennen en deze ook uit voeren, zelf actualisatie.
Wat Maslow binnen de
psychologie heeft aan geduid als het hoogst
haalbare doel, wordt
vandaag in een kleine drie
uur behandeld. Dat gaat
hem dus niet worden. Wat
je dan wel moet doen om
te weten wat je echt wil?
Gustaaf: “Kijk wat je leuk
lijkt, en probeer het
gewoon.” Wat tijdens de
workshop zo doordacht
klonk, blijkt nu toch wel
erg voor de hand liggend:
geen open deur, een lege
deurpost. Geen selfassessment meer voor mij!
Hoe ik mijn droombaan
dan ga vinden? Op een
lekker voor de hand
liggende manier, doen wat
me leuk lijkt. En wat er op
mijn grafsteen staat? Daar
hoef ik dan zelf toch niet
meer van wakker te liggen!
Pieter Mooren is student
Technische Bedrijfskunde
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond (die luie
Windows-lovers daargelaten). Cursor spoort
iedere week een desktop op en maakt ’n
praatje met de gebruiker.
Wie:

Matthijs Kwak / 21 / derdejaars
Industrial Design
Wanneer: sinds de zomer
Wat:
zelfgemaakte panoramafoto
Waarom: “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 gezelschap 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 sandboarden: een maand later
haalde ik nog het zand uit
mijn oor.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

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 studieduur 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 Plasterkprocedure 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 promovendus 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 proefschrift 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 promotor hoogleraar was in Amsterdam. We
zagen elkaar dus niet dagelijks of wekelijks, 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 zestigof zeventigduizend euro op?
Wat zijn Plasterks overwegingen? De
Nederlandse proefschriften zijn weliswaar (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 regelmatige hulp niet in vier jaar gered
hebben.
Misschien vertrouwt Plasterk de huidige
promotiecultuur niet helemaal.

