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Studenten Bouwkunde laken
gebrek aan visie bestuur
Het bestuur van Bouwkunde
moet eindelijk eens een visie
tonen op de koers van de
faculteit. Dat was de gezamenlijke hartenkreet van de grote
groep studenten -en ook
docenten- die woensdag 11
februari in Vertigo bijeenkwam
voor een debat met het faculteitsbestuur.
Het ging er fel aan toe tijdens het
door studievereniging CHEOPS
georganiseerde
middagdebat,
waar het moeten betalen voor
materiaalgebruik in de werkplaats aanvankelijk het belangrijkste agendapunt leek. Maar de
onvrede bleek veel verder te gaan.
In de overvolle zaal -de ongeveer
honderd stoelen waren niet
genoeg om alle bezoekers een zitplaats te geven- stonden om
beurten bezoekers op om een
veelheid aan grieven te uiten
richting het faculteitsbestuur,
ondersteund met woorden als
‘belachelijk’, ‘schande’ en ‘onthutsend’.
De centrale wens die in de loop
van het uur bovenborrelde: een
coherente visie van het bestuur.
Wat is de richting van de faculteit,
wat is de lijn in de opleiding, wat
is de samenhang tussen de
vakken, welke vakken blijven en
welke niet? Meerdere mensen

uitten de klacht dat het lijkt alsof
vakken vervallen wanneer de verantwoordelijk docenten vertrekken, waardoor de inhoud niet
erg waardevol lijkt. “Ik vraag me
serieus af of het bestuur een visie
heeft”, liet een van de studenten
horen. “Want die hebben we hard
nodig. En als die er komt, kan die
visie dan in geuren en kleuren
gecommuniceerd worden, zodat
het ook gaat leven?”

Achterhaald
Decaan ir. Jan Westra reageerde
enigszins timide op de klachtenregen en gaf aan dat het
bestuur al enige tijd werkt aan
een missie en een visie, maar dat
deze eigenlijk door de feiten achterhaald lijken. Opleidingsdirecteur dr.ir. Faas Moonen
bestreed met cijfermateriaal de
beweringen dat er gesneden
wordt in het aantal vakken en dat
er veel te weinig begeleidend personeel is. Maar dat nam het
gevoel van onvrede in de zaal niet
weg.
Een student vroeg zich luidop af
of het niet beter zou zijn in
opstand te komen tegen de
bezuinigingen;
die
waren
immers de aanleiding voor de
onrust. Bouwkunde kampt met
teruglopende inkomsten, waardoor de faculteit een vacaturestop

heeft moeten instellen en nu dus
ook materiaalkosten gaat doorberekenen aan studenten.

Uitgesteld
Over dit laatste onderwerp werd
woensdagmiddag op vloer vijf in
Vertigo ook nog gesproken.
Westra probeerde de verontwaardiging bij studenten hierover af
te remmen door te vertellen dat
studenten gaan meebetalen, dus
niet álle kosten gaan dragen.
Overigens is het plan om al vanaf
1 februari kosten door te rekenen
aan studenten van de baan. Dit
omdat in de opleidingsgids van
dit jaar staat dat de materialen
gratis zijn - iets wat het faculteitsbestuur over het hoofd heeft
gezien. Decaan Westra erkende
gisteren dat het bestuur onzorgvuldig te werk was gegaan. De
doorrekening begint nu pas
komend collegejaar, wanneer er
ook een nieuwe opleidingsgids
is. In de tussentijd krijgen studenten die materiaal gebruiken
in de werkplaats wel al te horen
wat de door hen gebruikte
spullen kosten, om ze kostenbewust te maken./

.

Dertig miljoen kabinet
voor materialenonderzoek
Het kabinet steekt dertig
miljoen euro in het Advanced
Dutch Energy Materials
Innovation Lab (ADEM). Dit is
een initiatief van de drie technische universiteiten (Eindhoven, Delft en Twente) en het
Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN). ADEM gaat
zich richten op materialenonderzoek in relatie tot
energietechnologie.
De helft van het geld is bedoeld
voor de opleiding van jong toptalent (zo’n vijfendertig promovendi), de andere helft voor de
aanschaf van nieuwe onderzoeksapparatuur. Vanuit de TU/e
zijn de onderzoeksgroepen van
prof.dr. Peter Notten, prof.dr.
Hans Niemantsverdriet (beiden
van de faculteit Scheikundige
Technologie), prof.dr.ir. Anton
van Steenhoven (Werktuigbouw-

kunde) en prof.dr.ir. Richard van
de Sanden (Technische Natuurkunde) betrokken.
ADEM is één van de vijf programma’s uit de Innovatieagenda
Energie van het Rijk. De overheid
wil het energieverbruik en de
kooldioxide-uitstoot terugdringen. Nieuwe energietechnologieën zijn nodig om deze doelstellingen te realiseren. Het
materiaalonderzoek van ADEM
zal zich onder meer richten op
zonnecellen, windturbines, elektriciteitsopslag, waterstof en
brandstofcellen en biomassaconversie.
“Met ADEM worden vele initiatieven aan elkaar geknoopt en dat
levert een enorme meerwaarde”,
vertelt prof.dr.ir. Tim van der
Hagen,
coördinator
van
SUNNET, het gezamenlijke 3TUprogramma op het gebied van
duurzame energie. Het initiatief

versterkt de nauwe samenwerking tussen ECN en de drie
TU’s in energie-gerelateerd
materialenonderzoek, waarmee
ADEM ook een brug slaat tussen
fundamenteel en toepassingsgericht materiaalonderzoek.

Bedrijven
ADEM biedt ook kansen voor
Nederlandse
bedrijven.
Zij
zullen als eerste nieuwe technologieën in productie kunnen
nemen die noodzakelijk zijn voor
het halen van de kabinetsdoelstellingen op het gebied van
duurzaamheid. Het bedrijfsleven zal op verschillende
manieren bij het onderzoek
worden betrokken. De overheid
hoopt dat de industrie vier
miljoen euro bijdraagt aan
ADEM./

.

Met houwelen de lucht in
IJswandklimmen op een dag dat het sneeuwt: kan het toepasselijker?
Helaas weerhield het studenten er dinsdag 10 februari wel van om de
tien meter hoge wand te beklimmen die buiten bij het Auditorium stond.
’s Ochtends, vóór de regen, kon de actie van studenten om de Bedrijven dag van 17 februari te promoten wél op tientallen klimmers rekenen.
De wand was niet van echt ijs, maar bestond uit een mengsel van piep schuim en kunststof. Met houwelen en stijgijzers mochten durfallen de
hoogte in. En een helm op, niet te vergeten. Om het nog wat echter te
doen lijken, moest een soort ventilator bov enin de wind simuleren.
Op de Bedrijvendag kunnen studenten in het Hoofdgebouw en het
Auditorium kennismaken met circa honderd bedrijven.
Foto: Bart van Overbeeke

Gemeente enthousiast
over nieuwe W-hal
De TU/e heeft vorige week de
plannen voor de verbouw en
nieuwbouw van de W-hal voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Eindhoven. Volgens collegevoorzitter
ing. Amandus Lundqvist werd er
enthousiast op gereageerd en
vond iedereen het een prachtig
ontwerp. Lundqvist benadrukt
echter dat het hier gaat om een
eerste mondelinge reactie van de
kant de gemeente.
Op donderdag 5 maart om 11.00
uur wordt het plan door Dienst
Huisvesting (DH) en architect
Joost Ector gepresenteerd in de
Blauwe Zaal van het Auditorium.
Volgens Piet van Happen, hoofd

DH, zal daarbij gebruik gemaakt
worden van driedimensionale
beelden. “Het is in dit stadium
echter nog niet mogelijk om een
virtuele wandeling door het
gebouw te laten zien”, aldus Van
Happen.
Het is de bedoeling om na de
zomervakantie te starten met de
sloop en ontmanteling van het
gebouw, waarbij begonnen wordt
met het verwijderen van asbest
dat op diverse plekken in het
gebouw is terug te vinden.
Wanneer de W-hal precies wordt
afgesloten voor publiek, is op dit
moment nog niet bekend. De
oplevering van het project staat
gepland voor eind 2011./

.
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Bram Janssen
”Virus leeft nog steeds onder studenten”
Rachèl Sloven
Foto: Bart van Overbeeke
Als vrijwilliger maakte hij nog
net de laatste editie van Virus
mee. Hij had er graag meer van
meegemaakt; alleen hield het
festival op te bestaan. Toch
bleef Bram Janssen (24),
masterstudent bij Bouwkunde,
actief betrokken bij de
stichting Virus. Momenteel is
hij voorzitter van StukaFest
2009 dat vanavond, donderdag
12 februari, plaatsvindt. “Ik
vind het belangrijk dat er culturele activiteiten als deze
worden georganiseerd. Dat het
zwaar is naast mijn afstuderen, neem ik voor lief.”
Muziek speelde altijd al een
grote rol in Janssens leven. Als
gitarist maakte hij jarenlang deel
uit van de Nijmeegse band
Unadulterated en voor zijn afstuderen aan de hts Bouwkunde
in Arnhem bouwde hij een
appartementencomplex om tot
een poptempel met twee zalen.

“Ik ga waarschijnlijk mijn brood
verdienen als architect, maar
muziek zal altijd een hobby van
me blijven. Dat zit er nu eenmaal
in. Ook houd ik van literatuur en
theater en vind ik het leuk om
dingen te organiseren.”
Niet heel vreemd dus dat hij zijn
studie nu combineert met het
voorzitterschap van StukaFest:
“Al moet ik zeggen dat er stiekem
veel tijd in gaat zitten. Studeren
doe ik momenteel in de avonduren en in de weekenden. In de
week van het festival zal er even
helemaal niks van komen, ben ik
bang. We zijn maar met drie
parttime bestuursleden dit jaar.
De productie, de pr, het financiële gedeelte en de organisatie
van een eindfeest hebben we
verdeeld en ik doe er de programmering bij. Daarnaast
hebben we vrijwilligers die ons
helpen met de voorbereidingen
en op de avond zelf is in alle
vijftien kamers een vrijwilliger
aanwezig voor de kaartverkoop
aan de deur en de begeleiding

van de artiesten. Zo hoeven de
studenten die hun kamer beschikbaar stellen, zich niet druk te
maken over de organisatie en
hebben zij ook een leuk feestje.
Daarnaast is er een adviescommissie van oud-studenten
bij wie we altijd aan de bel
kunnen trekken.”
De eerste editie van het Eindhovense StukaFest was een
succes; driekwart van de beschikbare kaarten was verkocht. Dit
jaar waren de eerste rondes al
snel uitverkocht, terwijl er zelfs
een kamer is bijgekomen. “Toen
we in september aan het flyeren
waren, viel het me op hoeveel
mensen het festival al kenden.
Best bijzonder na één editie.”
Ook dit jaar is het volgens
Janssen aardig gelukt om een zo
divers mogelijk programma
neer te zetten. “We hebben een
mix van dans, theater, bands,
kleine lokale acts en grotere
namen als Skiggy Rapz en Cool
Genius. Mensen vinden het
bijzonder om artiesten van zo
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dichtbij te zien.”
Dat het StukaFest landelijk veel
aandacht krijgt en de naam
Virus bij sponsoren en subsidiërende instanties een goede
naam heeft opgebouwd, maakt
het volgens Janssen gemakkelijker om artiesten te benaderen.
“Sommigen melden zichzelf
aan. Soms omdat ze graag op het
Virus-festival willen spelen,
maar wanneer we dan zeggen
dat we iets anders doen, is het
meestal ook goed. Het is misschien kleinschaliger, maar de
artiesten bereiken uiteindelijk
toch een groot publiek.”
Het gebrek aan voldoende financiële middelen en genoeg
bestuursleden nekte drie jaar
geleden het populaire cultureel
festival Virus, dat na zestien jaar
vallen en opstaan toch een
behoorlijk begrip geworden was.
Stichting Virus bleef echter vasthouden aan de vertrouwde naam.
“Daar hebben we bewust voor
gekozen, zodat we onze activiteiten kunnen verbreden. De

naam is bekend en trekt publiek.
We hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld Viri georganiseerd op
het TU/e-terrein en dat was een
groot succes. Daarbij hebben we
nog veel meer leuke plannen.
Het is alleen elk jaar weer lobbyen voor een nieuw bestuur, want
een jaarlijkse bestuurswisseling
houdt de organisatie levendig. Ik
heb er wel vertrouwen in dat het
volgend jaar weer gaat lukken,
want Virus leeft nog steeds
onder studenten. Ik heb al wat
enthousiaste mensen gesproken
die de fakkel waarschijnlijk
willen overnemen.”
Wat hij na zijn afstuderen in
januari gaat doen, weet Janssen
nog niet, “maar ik kan me niet
voorstellen dat ik hier volgend
jaar niet meer bij zal zijn. Ik
vind het voorlopig veel te leuk
om ermee te stoppen. Eerst
maar eens zorgen dat deze editie
een nog groter succes wordt dan
volgend jaar; dan ben ik al heel
tevreden.”/

.

Zie www.stukafest.nl en www.virus.nl.

De week van/Hanneke
Hanneke van Leur is studievoorlichter
van Biomedische Technologie en sinds
een week ook facultair communicatiemedewerker voor dezelfde faculteit.
Maandag: Met enige zenuwen begin ik de
week. Vandaag starten we namelijk met
het verspreiden van het BMT-virus onder
scholieren. Zo geven we BMT meer
naamsbekendheid. Een eerste opluchting
is er om 14.00 uur wanneer eindelijk al
het actiemateriaal binnen is en
www.bmtvirus.nl in de lucht is. ’s Avonds
ervaar ik een tweede moment van opluchting, zelfs lichte euforie, wanneer de
school in Zwijndrecht onze maffe pakken
en reageerbuisjes, die gevuld zijn met verdachte vloeistoffen, enthousiast ontvangt.
Dinsdag: Vol energie begin ik aan de
tweede actiedag. Ik zak samen met BMTstudenten af naar het helaas niet erg
zonnige zuiden. Limburgse kienspelers
blijken fanatiek en vermaken ons bij het

eten van een frietje. Op de school verspreiden we het BMT-virus zeer succesvol en
we tonen weer aan dat Biomedische
Technologie aanstekelijk werkt. Tegen
middernacht rijd ik met een auto vol
studenten door mist en ijzel weer naar de
TU/e. Dan nog de laatste etappe naar
Tilburg om lekker tegen mijn vriend aan te
kruipen in een warm bedje.
Woensdag: Volgt er na twee heel lange
dagen mijn verdiende rust? Nee hoor, wéér
vroeg op. Vandaag leer ik in een training
mijn nieuwe collega’s van het CEC beter
kennen. Vooral het oefenen van adviesgesprekken met acteurs is uitdagend,
soms confronterend, maar vooral verhelderend. Op de terugweg in de trein nog
even hip e-mailen met mijn nieuwe
iPhone. ‘s Avonds geniet ik van lekker
niets doen.
Donderdag: Tijd om weer eens bij te
praten met mijn collega’s aan de faculteit,

de studievoorlichtingswebsite te
verbeteren en
studenten uit
te betalen.
Zoals iedere
donderdagavond doe ik
een poging om
het vele zitten
achter mijn
computer te compenseren door fanatiek
achter een bal aan te rennen op de
squashbaan.
Vrijdag: Compensatiedagje…. Dus lekker
thuis. Na een paar uurtjes huiswerk
maken voor mijn communicatiecursus ga
ik mijn aquarium schoonmaken en boodschappen doen. En dan? Dan is het
weekend! Dat begin ik met een concert van
de knauwende cowboys van Giant Sand in
Doornroosje in Nijmegen.

Cursor 12 februari 2009
Nieuws /3

Decaan ST wil fusie bachelors
Prof.dr. Piet Lemstra, decaan
van de faculteit Scheikundige
Technologie (ST), wil een fusie
van de bacheloropleidingen
Biomedische Technologie
(BMT), Technische Natuurkunde (TN) en ST. Aanleiding is
het aantal eerstejaars bij ST,
dat is gedaald van 250 in 1990
naar 45 dit jaar. Maar de
decanen van BMT en TN zien
een dergelijke fusie niet zitten.
Lemstra’s voorkeur gaat uit naar
een brede bachelor Technische
Natuurwetenschappen, waarin
studenten na een gemeenschappelijke ‘brugklas’ kiezen voor een
profiel. De aparte bachelors van
de verschillende faculteiten
zouden komen te vervallen. De
ST-decaan hoopt dat er zo meer
studenten instromen, doordat ze

hun keuze voor een specifieke
discipline nog even kunnen uitstellen.
Het grotere kader voor de fusiewens is het in 2007 door
industrie en kennisinstellingen
opgestelde sectorplan chemie,
met de titel ‘De perfecte chemie
tussen onderzoek en onderwijs’.
Dit plan kwam er op verzoek van
OCW-minister Ronald Plasterk.
TU/e-hoogleraar prof.dr. Bert
Meijer speelde een belangrijke
rol bij het opstellen ervan. Eén
van de hoofddoelen is een verdubbeling van de instroom in het
universitaire chemieonderwijs.
Het Rijk stelt voor dit plan vanaf
2011 naar verwachting grofweg
tien miljoen euro per jaar
beschikbaar; de Eindhovense
faculteit ST hoopt hiervan enkele
miljoenen te kunnen opstrijken.

Maar dan moet ST op termijn wel
voldoen aan een belangrijke
randvoorwaarde: honderd eerstejaars per jaar.
En dat haalt de faculteit ST nu bij
lange na niet. Andere chemiefaculteiten in Nederland overigens ook niet, maar die zijn vlak
na de eeuwwisseling overgegaan
op een bredere bachelor rond
natuurwetenschappen, waarin
de keuze voor chemie of een
andere richting pas later
genomen hoeft te worden.
Lemstra wil deze stap nu ook
zetten door samen te gaan met
TN en BMT. Dit zou in totaal
genoeg eerstejaars opleveren,
evenals een groei qua instroom
doordat studenten hun keuze
nog even kunnen uitstellen.
Lees verder op pagina 5.

BMT-virus slaat toe op scholen
In de aanloop naar de open dagen
van de TU/e overvallen studenten
Biomedische Technologie middel bare scholen om zo de naams bekendheid van hun opleiding te
vergroten. Onder het motto
‘Biomedische Technologie werkt
aanstekelijk’ trekken de studenten,
gehuld in witte pakken, tijdens
voorlichtingsavonden de scholen
binnen om waarschuwingsposters
op te hangen en reageerbuisjes
met energiedrank uit te delen. Op
de foto delen studenten Stijn Aper
en Sandra van Tienhoven reageer buisjes uit op een school in
Zwijndrecht.
Met de actie hoopt de faculteit
extra scholieren naar de open
dagen op 27 en 28 maart te lokken.
Volgens dr. Hanneke van Leur van
het Communicatie Expertise
Centrum van de TU/e, samen met
Jojanneke Haaksman verantwoor delijk voor de campagne, is de actie
vooral bedoeld om de naams bekendheid te vergroten. “De
inhoud komt later wel, bij de open
dagen. We hebben gemerkt dat
veel scholieren niet van het
bestaan van onze opleiding weten,
maar vaak wel geïnteresseerd zijn
als ze ervan horen.”
Het gaat om een ludieke actie, uit gevoerd door een twintigtal BMTstudenten. Ze zijn gewapend met

“Is het mogelijk dat faculteiten in
september van start gaan met het
bindend studieadvies zonder dat
er een ‘mandje’ met verplichte
studiepunten is samengesteld?”,
vroeg Remi Verhoeven, lid van
studentenfractie Groep-één. Van

Rechtszaak om hagedispoep
Zeven jaar kostte het hem om vijfendertig kilo zeldzame hagedispoep
te verzamelen voor zijn onderzoek. Na een zoveelste jungletocht
kwam de Britse promovendus Daniel Benett terug aan de universiteit
en was alles weg. Een schoonmaakploeg had de uitwerpselen weggegooid, meldt Times Higher Education. Bennett sleept de Universiteit van Leeds voor de rechter. Hij neemt geen genoegen met de vijfhonderd pond die de universiteit hem aanbood ter compensatie. (HOP)

Professor Bolt ‘hackt’ erin bij Saxion
Onderzoekers van Saxion Hogescholen haalden dinsdag 10 februari
een grap uit met de computers van de instelling. Met een zwaar Duits
accent terroriseerde ‘professor Bolt’ de beeldschermen van alle drie
de vestigingen (Deventer, Enschede en Apeldoorn) van de hogescholengroep. Om elf uur verscheen op alle monitors tegelijkertijd een
filmpje, waarin de ‘prof’ iedereen een ‘prikkelend, innovatief en
onderzoekend nieuw jaar’ wenste, meldt hogeschoolmagazine Sax op
zijn website. Met de stunt vragen de kenniscentra van de hogeschool
aandacht voor de lancering van een nieuwe website, waarmee ze hun
onderzoeksprojecten bij studenten willen promoten. (HOP)

Vrije val voor de wetenschap
Naar eigen zeggen heeft
Robert van den Broek, student
Werktuigbouwkunde, een erg
sterke maag. En dat komt
tussen 10 en 12 maart uitstekend van pas. Hij laat zich dan
namelijk vrijwillig vastgespen
in een vliegtuig van de Europese ruimtevaartorganisatie
ESA, dat zo’n dertig paraboolvluchten gaat beschrijven.

statische posters (die overal
blijven plakken en eenvoudig weer
te verwijderen zijn) die de scho lieren op het toilet oproepen om
hun handen goed te wassen (want
van het BMT-virus kom je niet
zomaar af). De posters roepen
tevens op om je op www.bmtvirus.nl
te laten testen. Als de scholier het
juiste vakkenpakket heeft, wordt
hij doorverwezen naar de voorlich tingssite van BMT. Ook zijn de stu denten voorzien van reageerbuizen
gevuld met AA-drink en van matten
waarmee scholieren hun schoenen
kunt laten ‘ontsmetten’.

Een Airbus A-300 stijgt twee
kilometer steil, om vervolgens
snel te dalen. Van den Broek
voert in het vliegtuig een experiment uit waarbij zwaartekracht
niet gewenst is. Een vrije val biedt
daarvoor de mogelijkheid. Hij
bekijkt hoe gasbelletjes zich
gedragen in een vloeistofstroming. Dit komt bijvoorbeeld
voor in elektriciteitscentrales, in
de lange pijpen waarin water in
De instroom van de opleiding BMT
schommelt al jaren tussen de
tachtig en honderdtwintig per jaar.
Van Leur hoopt dat de campagne
dat aantal iets kan opkrikken. “Op
zich hebben we een mooie hoe veelheid studenten, maar we
zouden graag doorgroeien naar
honderdvijftig eerstejaars.”

Rector: ‘Geen BSA zonder
mandje met verplichte vakken’
Rector prof.dr.ir. Hans van
Duijn verwacht dat de dertig
studiepunten die studenten
straks in hun eerste jaar
moeten halen om verschoond
te blijven van een negatief
bindend studieadvies, studiepunten met inhoud zijn. Opleidingen brengen deze onder in
een zogeheten ‘mandje’: de
vakken die zeker gehaald
moeten worden. Maandag
9 februari stelden leden van de
U-raad er vragen over.

Nieuwe decaan Wiskunde en Informatica
Prof.dr. Arjeh Cohen volgt prof.dr. Kees van Hee op als decaan van de
faculteit Wiskunde en Informatica. Hij is benoemd voor de periode
van 1 april 2009 tot 1 april 2013. Cohen, hoogleraar Discrete Algebra
en Meetkunde, is al vice-decaan van de faculteit. Zowel prof.dr. Jos
Baeten als prof.dr.ir. Onno Boxma treedt per 1 april aan als vice-decaan.

Duijn kan zich dat eigenlijk niet
voorstellen.
“Zonder
zo’n
mandje lijkt het me niet te
kunnen. Een opleiding moet toch
direct aan het begin van het
collegejaar aan studenten duidelijk maken welke vakken essentieel zijn”, aldus de rector. Om er
direct half schertsend aan toe te
voegen: “Wiskunde maakt er vanzelfsprekend deel van uit.”
De universiteitsraad wilde ook
weten of studenten die meer dan
dertig studiepunten gehaald hebben, maar die er enkele missen
uit het mandje, dan alsnog een
negatief BSA krijgen. “Ja, die studenten zullen we wegsturen”,
aldus Van Duijn. “Daarvoor
gelden geen uitzonderingen, of
het moet terug te voeren zijn op
speciale omstandigheden, zoals

een langdurige ziekte.”
Op de vraag of opleidingen ook
verschillende mandjes mogen
samenstellen, bleef Van Duijn
het antwoord schuldig. “Dat weet
ik op dit moment nog niet. De
opleidingen hebben nog anderhalve maand om met voorstellen
te komen.” Ook over de ontwikkeling van randvoorwaarden die
het mogelijk moeten maken om
het BSA goed te kunnen
invoeren, zoals over tentamineren, wilde hij nog geen
concrete uitspraken doen. Wel
nodigde hij de raadsleden uit om
over dat soort zaken snel een
informeel overleg te hebben. In
mei brengt de Commissie
Instellingskwaliteitszorg, die de
randvoorwaarden gaat toetsen,
een rapport uit./

.

stoom wordt omgezet. Blijven de
gevormde bellen te lang aan de
binnenkant van de wand zitten,
dan vormen ze een belemmering
voor een goede warmteoverdracht.
Het experiment is ook interessant voor de modernste technieken voor het weghalen van
spataderen. Daarbij gaat een
flexibele vezel de ader binnen,
met aan de voorkant een sterke
laser. Die brengt lokaal het bloed
aan het koken, zodat de spatader
beschadigd raakt. Het lichaam
breekt deze langzaam af, waarna
er een goede ader voor in de
plaats komt.
De paraboolvluchten maken deel
uit van een onderzoek aan de
faculteit Werktuigbouwkunde,
dat gecoördineerd wordt door
dr. Cees van der Geld./

.

Ach en Wee

12 februari 2009 Cursor
4/ Opinie

Dr. Carlijn Bouten, universitair hoofddocent Tissue Engineering

’Stamcellen zijn heilige graal van de medische wetenschap’
Amerikaanse biotechnologen
zijn erin geslaagd negentien
gekloonde menselijke embryo’s te maken. Van welk
belang is dit voor de medische
wetenschap?
Met een menselijke embryonale
stamcellijn kun je alle weefsels
maken van het menselijk
lichaam”, zegt dr. Carlijn
Bouten, universitair hoofddocent Tissue Engineering.
Bouten doet onderzoek naar het
kweken van weefsels voor het

hart uit onder meer stamcellen.
“Het verkrijgen en stabiliseren
van ongedifferentieerde stamcellen is daarom een heilige
graal voor de nieuwe medische
wetenschap. Een cellulaire kloon
is een genetische kopie van een
cel. Het klonen gebeurt door een
celkern van bijvoorbeeld een
huidcel te plaatsen in een eicel.
Zo krijg je een nieuw embryo
met de genetische informatie
van een volwassen cel.
Bij dit onderzoek is geprobeerd
om een menselijke celkern te

plaatsen in een dierlijke eicel.
Het gebruik van een dierlijke
eicel maakt het mogelijk allerlei
ethische kwesties te ontwijken
en het is bovendien goedkoper.
Uit dit onderzoek blijkt dat dat
echter niet werkt. Bij een menselijke eicel ging het wél goed,
zo goed dat het embryo sterk op
een normaal menselijk embryo
lijkt. Dat is erg belangrijke
informatie: de menselijke
omgeving blijkt bepalend voor
de ontwikkeling van de embryocel.

Het is nog niet mogelijk om een
menselijk embryo te kweken
groter dan vier tot acht cellen.
Daarna wordt de omgeving
belangrijk; een baarmoeder kun
je niet eenvoudig nabootsen in
een kweekschaaltje. Verder zijn
stamcellen genetisch geprogrammeerd om zich te differentiëren. Als je een stamcellijn wil
kweken, moeten de stamcellen
zich ongedifferentieerd blijven
delen. De specialisatie moet je
stopzetten. Het is echter niet
eenvoudig om de aan- en

uitknop hiervoor te vinden.
Het is inmiddels ook mogelijk
om cellen uit volwassen weefsel
terug te programmeren naar een
ongedifferentieerde staat:
‘induced pluripotent stem cells’.
Je zou dan bijvoorbeeld vetcellen
kunnen terugprogrammeren en
opnieuw laten differentiëren tot
hartcellen. Dat terugprogrammeren blijkt redelijk eenvoudig.
Voor het gericht sturen naar een
nieuwe weefselsoort is de
informatie uit het Amerikaanse
onderzoek heel nuttig.”

(Advertenties)
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Decaan BMT: ‘Accenten in
opleidingen totaal verschillend’

TU/e fighting cybercrime

Vervolg van pagina 3

Voor BMT heeft een fusie met
de bacheloropleidingen van
Scheikundige Technologie en
Technische Natuurkunde
weinig voordelen, zegt BMTdecaan prof.dr. Peter Hilbers.
“BMT is een jonge en springlevende faculteit. We hebben
voldoende instroom.”
Volgens Hilbers heeft zijn faculteit de wind mee: “Er is een
groeiende vraag naar technologie
om gezond oud te worden. Bij
een bachelorfusie zouden we een
deel van onze identiteit verliezen.
Ook is het wetenschappelijkinhoudelijk niet de juiste keus.
BMT heeft inderdaad aspecten
van chemie en natuurkunde,
maar ook van materiaalkunde,
wiskunde en informatica, elektrotechniek en geneeskunde.
Door een fusie zou de balans de
verkeerde
kant
ophellen.”
Hilbers zou de voorgestelde
brede bacheloropleiding wél zien
zitten als de drie afzonderlijke
bachelors daarnaast zouden
blijven bestaan. Maar dat is niet
Lemstra’s idee: “Parallelle bache-

lors, dat lijkt me niet verstandig.”
Prof.dr.ir. Klaas Kopinga, decaan
van de faculteit TN, is ook geen
voorstander van een samengaan
van de bachelors. “Onze problemen met de instroom zijn
kleiner. We zijn gestegen naar
tachtig en hebben de ambitie de
honderd te halen.” Verder zitten
de opleidingen volgens hem
inhoudelijk te ver uit elkaar voor
een fusie. “Er is een aantal jaar
terug al eens gekeken naar de
optie van een gemeenschappelijk
eerste jaar. Dat bleek moeilijk. Er
zijn totaal verschillende accenten
in de opleidingen, vooral wat wiskundige vakken en praktische
vaardigheden betreft.” Bovendien vraagt Kopinga zich hardop
af of de TU/e de extra studenten
die mogelijk instromen door een
brede bachelor, wel moet willen
aantrekken. “Je werkt dan in de
hand dat je studenten trekt die
toch al geen keuzes kunnen
maken.” Maar: “Ik zeg niet ‘pertinent niet’ - misschien op termijn.”
Lemstra, die benadrukt zijn uitspraken op persoonlijke titel te
doen, is bekend met de mening

van de twee collega-decanen. “Ik
besef dat er zowel intern als
extern nog geen draagvlak is,
maar ik wil een discussie openbreken”.

Vergrijzing
De ST-decaan is somber over de
toekomst van de bacheloropleiding ST als er geen fusie
komt. Hij wijst op de demografische ontwikkelingen in het
gebied waar traditioneel de
meeste TU/e-studenten vandaan
komen; in Zeeland, Limburg en
delen van Noord-Brabant vergrijst de bevolking, een verbetering van de instroom is daarmee
volgens hem nauwelijks te verwachten.
Lemstra vreest overigens niet
voor de toekomst van zijn faculteit. Die krijgt genoeg inkomsten, mede door de vele promovendi, op dit moment zo’n
honderdzeventig. “We kunnen
de bachelor ook gewoon afschaffen; we kunnen het prima
zonder. Dan gaan we verder als
instituut
dat
masters
en
promotietrajecten doet.”/

.

Nieuwe studentenunits in en nabij centrum
Studentenhuisvester Vestide
bouwt momenteel een kantoorpand aan de Boschdijk om tot
een studentencomplex met 46
zelfstandige eenheden. Eind
dit jaar moeten de eerste
bewoners er al in kunnen. Maar
de reguliere student heeft er
waarschijnlijk weinig aan, de
eerste beoogde doelgroep zijn
‘short-stayers’.
Elk appartement krijgt een eigen
keuken en badkamer met
douche, wastafel en toilet. Er zijn
42 studio’s met een woonslaapkamer, de oppervlakte
varieert van 27 tot 36 vierkante
meter (huurprijzen 240 tot 260
euro). Vier woningen hebben een
woonkamer en een aparte slaapkamer en komen uit op een
royale 52 vierkante meter (huurprijs maximaal 350 euro). Om 46

units te realiseren, krijgt het
pand er een verdieping bovenop.
Ruim bemeten zelfstandige units
voor schappelijke prijzen dus,
aldus Vestide, en ook nog lekker
centraal gelegen. En dus passen
de nieuwe woningen goed bij ‘de
groeiende vraag van (buitenlandse) studenten naar zelfstandige woonruimte’, meldt het
persbericht. “We houden rekening met de huisvesting van
short-stayers en hebben ook geld
gereserveerd om te meubileren”,

laat woordvoerder Hannie de
Groot bij navraag weten. “Mocht
blijken dat deze wooneenheden
bijvoorbeeld te duur voor die
groep zijn, dan worden ze
verhuurd aan reguliere studenten.” Vestide beslist deze zomer,
in overleg met de onderwijsinstellingen, definitief over de
doelgroep.
Ook voor een andere plaats
vlakbij het centrum zijn plannen
om nieuwe studentenunits te
bouwen. Huisvester Wooninc.
wil op de plaats van de voormalige bioscoop Rembrandt,
waar een paar jaar de tijdelijke
discotheek Club Rembrandt in
zat, een appartementencomplex
bouwen met 63 woonstudio’s
voor studenten. De oplevering
staat gepland voor eind 2010. Er
is al een sloopvergunning aangevraagd./

.

Geen regeling tijdelijke vervanging UR-leden
Het College van Bestuur wil
geen structurele regeling
invoeren die het mogelijk
maakt dat leden van de
universiteitsraad bij langdurige afwezigheid tijdelijk
vervangen kunnen worden.
CvB-voorzitter ing. Amandus
Lundqvist omschreef het als
beleid maken op grond van
incidenten. De U-raad is
verbaasd en ontstemd.
Begin december diende de
U-raad een verzoek in bij het CvB
om naar aanleiding van de langdurige afwezigheid van het
zwangere raadslid drs. Loes
Mutsaers haar positie binnen de
fractie tijdelijk te mogen vervangen. Het algemeen kiesreglement van de TU/e kent hiervoor
nu nog geen regeling. De raad
had bij zijn verzoek twee voorbeelden
gevoegd
van
de
Wageningse en Leidse universiteit; daar mogen leden tijdelijk

vervangen worden, waarbij de
vervanger dezelfde rechten en
verplichtingen heeft als het lid
dat hij of zij vervangt.
Het CvB liet per brief weten dat
men een structurele vervanging
principieel onjuist vindt en
verwees daarbij naar artikel 4 uit
het kiesreglement. Daarin staat
dat het lidmaatschap van een
raad persoonlijk is en niet door
een ander mag worden waargenomen. In een mondelinge
reactie liet Lundqvist maandag 9
februari weten dat hij ook geen
beleid op grond van incidenten
wil maken. “Mevrouw Mutsaers
heeft de vergadering slechts
enkele keren niet kunnen
bijwonen en alle werkzaamheden die ze verder voor de
fractie vervult, kunnen tijdens
haar afwezigheid door een ander
worden gedaan. Het gaat dan
eigenlijk alleen om het punt van
het stemmen bij zaken waarop de
U-raad instemmingsrecht heeft.”

Ir. Twan Geenen, lid van personeelsfractie PUR/TU-één, was
verbaasd over de opstelling van
het CvB. “De raad was in de veronderstelling dat inwilliging
slechts een formaliteit zou zijn.”
De verwijzing naar artikel 4 in
het kiesreglement had de raad
‘zeer onaangenaam verrast’. Wijzigingen in het reglement hebben
een instemming van tweederde
van het aantal leden van raad
nodig, waarmee de wetgever
volgens Geenen aangeeft dat de
wens van de raad in dit geval
zwaar weegt. Op de vraag of het
CvB nog inhoudelijke argumenten had om niet akkoord te gaan,
antwoordde Lundqvist: “Wij willen het gewoon niet.”
Overigens liet Mutsaers, die voor
het eerst na haar zwangerschap
weer een vergadering bijwoonde,
weten te stoppen met het raadswerk. Ze wordt vervangen door
Bianca Magielse, net als Mutsaers
werkzaam bij Bouwkunde./

.

Foto: Bart van Overbeeke

Dat dubieuze elektronische
kerstgroeten van onbekende
afzenders het best direct in de
prullenbak kunnen worden geparkeerd, weten we inmiddels
wel. Maar de bedreigingen in
cyberspace worden steeds
geraffineerder, stelt Erik te
Nijenhuis, coördinator security
awareness bij Dienst ICT. Om
mensen daarvan te doordringen, startte deze week de
landelijke campagne
‘Cybersave Yourself’.
De beveiligingscampagne van
SURFnet, internetprovider voor
het hoger onderwijs, moet studenten en medewerkers bewuster maken van een veilige
omgang met informatie, computers en netwerken. Er is
bewust gekozen voor informatie
met een kwinkslag, ook omdat de
meeste mensen eigenlijk best
weten ‘hoe het hoort’. “’Gij zult
niet…’ werkt sowieso averechts”,
is de overtuiging van Te
Nijenhuis, als lid van de klankbordgroep
awareness
van
SURFnet betrokken bij de totstandkoming van de campagne.
Op de Europese Safer Internet
Day, dinsdag 10 februari, was de
aftrap van de campagne,
waarmee ook het TU/e-terrein
langzaam oranje kleurde. Zo
werd onder meer uitvoerig
geflyerd en kregen honderden
fietsen een oranje zadelhoesje.

Regels
Terwijl studenten bij de aanschaf
van een notebook meteen de
Gedragscode Computergebruik
erbij geleverd krijgen, zijn veel
medewerkers zich wellicht niet
bewust van de regels die ook voor
hen gelden aangaande computeren
netwerkgebruik.
Technisch gezien is bijna alles
mogelijk, zegt Te Nijenhuis:
“Wie bijvoorbeeld via peer-to-

peer downloadnetwerken, zoals
BitTorrent, muziek of films wil
uitwisselen, kan dat”.
De pieken in het verkeer die dit
oplevert en de connecties die
daarvoor in diverse richtingen
worden gelegd, worden echter
wel meteen gedetecteerd, benadrukt hij. Een expliciete waarschuwing aan overtreders is
volgens hem meestal afdoende.
“Daarbij wijzen we mensen op de
risico’s: voor de universiteit,
maar ook voor henzelf: veel
mensen zijn zich er niet van
bewust dat ze met dergelijk
gedrag onbewust een hoop persoonlijke data op straat gooien.”

Op het matje
Als eventueel misbruik vaker
voorkomt of ernstiger vormen
aanneemt, kan de universiteit
sancties nemen. “We kunnen
mensen bijvoorbeeld uitsluiten
van bepaalde faciliteiten of in
extreme gevallen een campusverbod opleggen.” Voor zover Te
Nijenhuis weet, is dit aan de TU/e
nog nooit voorgekomen. Wel herinnert hij zich onder anderen
twee wiskundestudenten die
jaren geleden “uit de bocht
vlogen” met hun up- en
downloadactiviteiten en hiervoor
bij het College van Bestuur op het
matje moesten komen.
Volgens Te Nijenhuis zijn er
plannen om, behalve nieuwe studenten, ook nieuwe medewerkers bij hun aanstelling een
informatiepakket te geven over
veilig computergebruik. Ook in
3TU-verband staat het onderwerp security awareness volgens
hem op de agenda. Grootste pijnpunten zijn volgens Te Nijenhuis
te gemakkelijke wachtwoorden
en problemen met back-ups./

.

Zie www.cybersaveyourself.nl.
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Vlammend onderzoek voor
Verbranding/Frits van Otterdijk
Foto’s/Bart van Overbeeke
Vlammetjes. We turen erin en dromen weg. Maar niet bij de
capaciteitsgroep Combustion Technology van de faculteit
Werktuigbouwkunde. Daar worden verbrandingsprocessen en
biobrandstoffen nauwgezet berekend en geanalyseerd.
Het moet leiden tot schonere en efficiëntere turbines en
verbrandingsmotoren. Het baanbrekende onderzoek valt
geregeld in de prijzen en grossiert in valorisation grants van
technologiestichting STW.
dat doet met brandstoffen gebaseerd op
biomassa, voer je zelfs CO2 af uit de
atmosfeer.” Voor mobiele toepassingen is
dat nog een brug te ver. Somers: “Je kunt
geen grote zak aan de uitlaat van een auto
binden.”

Rob Bastiaans.

T

urbines en verbrandingsmotoren op
diesel, benzine en gas bestaan ruim
een eeuw. De slurpende vervuilers
van weleer worden steeds stiller,
krachtiger, zuiniger en schoner. Het
rendement van een stationaire dieselmotor ligt tegenwoordig op vijftig
procent. Een gasturbine haalt zelfs zestig
procent. Maar het plafond van efficiëntie
is nog steeds niet bereikt. Daar zijn de
onderzoekers van de capaciteitsgroep
Combustion Technology (CT) heilig van
overtuigd. Zij richten zich onder meer op
de kern van het verbrandingsproces: de
vlam. Een onvoorspelbaar element, even
grillig als complex. Wie de geheimen weet
te achterhalen, kan het verbrandingsproces
beter voorspellen en manipuleren.
Dat geldt evenzeer voor de nieuwe milieuvriendelijke biobrandstoffen die in
opkomst zijn. Welke mengvorm levert, in
combinatie met een bepaalde vlam, het
optimale resultaat? Het is een haast
eindeloos samenspel van elementen dat
via ‘trial and error’ opgehelderd kan
worden. Maar dat is erg kostbaar en tijdrovend. Daarom ontwikkelde CT enkele
jaren geleden een rekenmodel om de wisselwerking tussen verbrandingstechniek
en brandstof beter te voorspellen. Met
voortschrijdend inzicht is het model
telkens aangepast en uitgebreid.
Dr.ir. Bart Somers en dr.ir. Rob Bastiaans
zijn twee CT-onderzoekers die gebruik-

maken van dit model. Ze houden zich
met verschillende researchprojecten
bezig, maar jagen hetzelfde doel na: een
verbranding die optimaal rendeert en
zorgt voor een minimale uitstoot. Een
zoektocht die wereldwijd bijval krijgt van
het bedrijfsleven.
Bastiaans richt zich op het verbeteren van
turbines. Hij heeft gelijktijdig twee
projecten lopen: één voor Rolls Royce
Berlijn dat vliegtuigmotoren produceert,
een ander voor Siemens Power Generation in de Verenigde Staten dat elektriciteitscentrales fabriceert. In beide gevallen
gaat het om onderzoeken waarin de
bedrijven voor enkele tonnen participeren en waarmee aio’s en een postdoc
kunnen worden bekostigd. De TU/eonderzoeker werkt daarnaast samen met
de Universiteit Twente aan een onderzoek
naar verbrandingstechniek waarin bedrijven als Electrabel, Shell, Thomassen/
Ansaldo turbines systems en de Nederlandse vereniging van Vlamonderzoek
deelnemen.
“De problemen zijn overal hetzelfde”,
zegt Bastiaans met een grijns. “Waar wil
je heen met je CO2?” Alles wijst erop dat
elektriciteitscentrales in de toekomst hun
uitstoot gaan nabewerken en kooldioxide
gescheiden zullen opvangen. Als de CO2
vervolgens onder de grond wordt
gepompt, zou dat remmend werken op
het broeikasgaseffect. Bastiaans: “Als je

Biobrandstoffen
De sleutel tot een schoner milieu ligt
daarom niet alleen in betere verbrandingstechnieken en het achteraf opvangen van CO2, maar evengoed in het
gebruik van biobrandstoffen. Het verwijt
dat de verbouw van koolzaad, rietsuiker
en andere gewassen ten koste gaat van de
voedselproductie, is volgens Bart Somers
achterhaald. “Bij de eerste generatie
gewassen werden inderdaad de vruchten
gebruikt voor het maken van ethanol.
Maar we zijn al volop bezig met de tweede
generatie biobrandstoffen die uit organisch restmateriaal wordt gewonnen. Dat
kunnen ‘houtachtige’ substanties zijn
zoals maïsstengels, rietsuikerstengels en
gft-afval. Of slib en mest. Ze hebben in
ieder geval geen negatieve invloed meer
op de voedselproductie.”
Het maken van alternatieve brandstoffen
dateert al van de jaren twintig van de
vorige eeuw. De Duitse geleerden Fischer
en Tropsch ontwierpen een procedure om
een gasmengsel (CO) en waterstof om te
zetten in vloeibare brandstoffen. Deze
synthese wordt slechts beperkt toegepast
door onder andere het Zuid-Afrikaanse
bedrijf Sasol en Shell in Maleisië. Vanwege
de slinkende olievoorraad en de enorme
reserve aan kolen en gassen, neemt de
belangstelling voor het proces echter
sterk toe. “Je kunt alle soorten brandstof
maken. De vraag is alleen: hoe willen we

dat die brandstof eruit ziet? Welke brandstofmix is het beste voor welk verbrandingsconcept”?, zo werpt Somers op.
Zijn onderzoek naar schonere en zuinigere dieselmotoren geniet facilitaire
steun van onder meer DAF, Shell en het
Nederlandse technologiebedrijf
Avantium, dat in 2007 de nieuwe biobrandstof ‘Furanics’ lanceerde. De diesel
wordt in een katalytisch proces binnen
enkele minuten gewonnen uit glucose
(suikers). Bij een test draaide een Citroën
Berlingo-diesel probleemloos zes uur
achter elkaar op een mengsel van
driekwart diesel en een kwart Furanics.
Daarbij kwam zeventien procent minder
roet en geen zwavel vrij.

Inspuiting
Volgens Somers biedt vooral homogene
verbranding perspectief zoals een tussenvorm van diesel- en benzinemotor die
biedt. Daarvan is de zogeheten HCCImotor (Homogeneous Charge Compression Ignition) nog in ontwikkeling. Het is
in feite een dieselmotor met trekjes van
een benzinemotor. Het brandstofmengsel
ontsteekt nog steeds vanzelf, maar de
mengselvorming lijkt op die van een
benzinemotor. Vooral een gecontroleerde
vloeiende overgang naar het HCCIregime heeft ingenieurs decennialang
hoofdbrekens gekost en is nog niet
bereikt. Maar naar verwachting zal de
HCCI-motor in de nabije toekomst rijp
zijn voor productie. Een al werkbare
variant is de zogeheten PCCI-motor
(Premixed-Charge Compression
Ignition). Deze verschijnt dit jaar op de
weg. Het gaat om een motor waarbij de
brandstof eerder wordt ingespoten en er

Een beter beeld van celfusie
Hoe ontstaat leven? Een intrigerende
vraag, die wetenschappers over de hele
wereld bezighoudt. Aan de TU/e richten
dr. Nico Sommerdijk en prof.dr. Rint
Sijbesma zich binnen het honoursonderzoek ‘The Origin of Life’ op deze
materie. Met een groep studenten
onderzochten ze de afgelopen twee jaar
hoe celfusie plaatsvindt. De resultaten
verschijnen binnenkort in Angewandte
Chemie, een gerenommeerd tijdschrift
voor chemici.

levende cellen en zorgt voor het transport
van bepaalde moleculen tussen en
binnen cellen. Het membraan bestaat uit
een dubbele laag van fosfolipiden, de
moleculen die ook in levende wezens het
hoofdbestanddeel zijn van het celmembraan. Liposomen staan in de
belangstelling, omdat ze inhoud door
membraanfusie kunnen overbrengen.
Die inhoud zou dan ook een geneesmiddel kunnen zijn.

Wat gebeurt er precies als het ene celmembraan (het ‘omhulsel’ van een cel)
fuseert met het andere membraan? Met
computermodellen is dit wel al deels in
kaart gebracht. Maar het hele proces nabootsen en vastleggen -en dan ook nog op
beeld-, is nog niet eerder gedaan, vertelt
Sommerdijk, universitair hoofddocent
aan de faculteit Scheikundige
Technologie. Het proces verloopt eigenlijk te snel om goed in beeld te brengen.
“We wilden in feite twee liposomen op
heterdaad betrappen”, licht hij toe.
Een liposoom is een kunstmatig deeltje
dat bestaat uit een membraan dat een
druppeltje water omgeeft.
Membraanfusie vindt plaats bij alle

Het natuurlijke proces nabootsen, is nog
niet zo gemakkelijk, zo ondervonden ook
Sommerdijk en de vijf studenten die hem
de afgelopen twee jaar assisteerden. Eric
Creusen, student Biomedische
Technologie, was er vanaf het eerste jaar
bij. “Het onderwerp ‘the origin of life’
sprak me meteen aan. Het was erg leuk
om in dit onderwerp te duiken en de
experimenten te doen”, vertelt hij
enthousiast.
Sommerdijk en de studenten hadden het
idee om de deeltjes door warmte te laten
bewegen en gebruikten daarvoor laser.
Om goede beelden te kunnen krijgen,
moesten de deeltjes vervolgens snel
worden ingevroren. Dat gebeurde met

Laser

vloeibaar ethaan. Wat in theorie een goed
idee leek, bleek in de praktijk toch niet als
gepland uit te pakken. Sommerdijk: “De
laser leverde onvoldoende energie om de
liposomen te bewegen. We konden ook
niet altijd herleiden of de beelden bestonden uit additieven of uit de cellen.
Bovendien hadden de studenten maar
zo’n drie uur per week de tijd en dan
moesten ook laser en microscoop
beschikbaar zijn.”
In Leiden was dr. Alexander Kros op dat
moment met een vergelijkbaar onderzoek
bezig. Hij wilde met synthetische moleculen het effect van eiwitten in de natuur
nabootsen. Waar ze in Leiden vooral
keken naar wát er gebeurt, lag in
Eindhoven de focus op hóe dat gebeurt.
Eindhoven en Leiden bleken veel voor
elkaar te kunnen betekenen.
Sommerdijk:”Zij hadden de methoden
om celfusie na te bootsen en te volgen.
Met onze elektronenmicroscoop konden
wij alles veel gedetailleerder bestuderen.”
Voor Eric Creusen en de andere studenten was het overigens een bijzondere
ervaring om mee te werken. De microscoop is één van de paradepaardjes van de
TU/e en is zo’n duizend keer nauwkeuriger dan een lichtmicroscoop.

Sommerdijk en zijn studenten wilden dezelfde methodes gebruiken als in Leiden.
Dat bleek nog niet zo gemakkelijk.
Creusen herinnert zich, lachend: “Er was
iets misgegaan met de koeriersdienst,
waardoor de deeltjes vijf dagen vanuit
Leiden naar hier onderweg waren. Het
bleken klontjes te zijn geworden.”
Daarop werd besloten om de liposomen
zelf te maken. Vervolgens lieten de studenten deze membranen stapsgewijs
fuseren: eerst de buitenste lagen en later
ook de binnenste lagen. De deeltjes
werden opnieuw met vloeibaar ethaan
bevroren. Daarnaast is er, in navolging
van Leiden, gewerkt met lichtverstrooiing
om de resultaten te verifiëren. De onderzoeksgroep in Leiden was erin geslaagd
om met fluorescentie te bewijzen dat er
uitwisseling was tussen de twee liposomen en dat daarbij niet ‘gelekt’ was. De
deeltjes moeten met elkaar fuseren
zonder te ‘knoeien’; de membranen
moeten intact zijn gebleven. Bovendien
moeten de liposomen in volume zijn toegenomen. De facetten die bij celfusie een
rol spelen, hebben ze uiteindelijk in
Eindhoven kunnen aantonen.
De beelden lieten een soort ‘Barbapapafiguurtjes’ zien, zoals Sommerdijk het
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schonere globe

Bart Somers.

een gedeeltelijk voorgemengd mengsel
ontstaat wat bij een diesel ongebruikelijk
is. Normaal verbrandt de diesel namelijk
direct bij inspuiting. De nieuwe manier
van inspuiting zorgt ervoor dat de temperatuur relatief laag blijft en de uitstoot
van NOx en roet veel lager zijn.

Flamelets
Bastiaans: “Verbrandingstechnologie is
heel ingewikkeld. Het is een uiterst
complex samenspel van stroming,
chemie en thermodynamica. Alles
gebeurt tegelijkertijd in een gesloten
circuit.” Voor onderzoek heeft de vakgroep daarom een moderne DAF-motor
aangepast die half open is en waar met
een camera op hoge snelheid (tot wel
honderdduizend frames per seconde) het
verbrandingsproces in de cilinder wordt
gefilmd. De vertraagde beelden die later
worden afgespeeld, brengen de onderzoekers dichter bij de kern van de zaak:
de vlam. De beschrijving van de inwendige structuur van een vlam is echter een
ingewikkeld probleem. Door de sterke
wisselwerking tussen de stroming van de
gassen en de chemische reacties wordt er
overal aan de vlam gemorreld en getrokken. Bij de verbranding van bijvoorbeeld
methaan verlopen meer dan driehonderd
chemische reacties in een heel smal
gebied dat het vlamfront wordt genoemd.
Hierbij ontstaan en verdwijnen meer dan

vijftig tussenproducten met ieder een
eigen rol in het proces. Om realistische
simulaties mogelijk te maken van hoogturbulente vlammen worden daarom
‘flamelets’ gebruikt. Onderzoekers
kleden ‘voor het gemak’ de turbulente
vlam uit en delen hem op in een
statistisch geheel van flamelets. Hierdoor
kunnen berekeningen worden uitgevoerd
zonder bijkomende gedetailleerde
chemiecalculaties. Somers: “Je weet wat
je in de tank gooit en wat er daarna door
de uitlaat uitkomt. De grote pijn bij het
vlamonderzoek zit in het dunne
scheidsvlak tussen ‘onverbrand’ en
‘verbrand’. In minder dan een milliseconde verlopen bij hoge temperatuur
honderden, zo niet duizenden reacties.”
Dat is numeriek een enorme klus om te
berekenen en vervolgens weer terug te
stoppen in een theoretisch model. Toch
scoort de rekenmodule van de vakgroep
CT goed. Bastiaans: “We blijven onze
methode valideren en nemen steeds meer
aspecten mee. We proberen theorie en
rekenmodellen bij elkaar te brengen en
aannemelijk te maken. Dat wij dat
kunnen en mensen het ook geloven,
verklaart ons succes.”
Somers en Bastiaans zijn overigens eensgezind over dé oplossing van het broeikaseffect. “Als iedereen de auto laat staan
en thuis zou blijven, pak je de grootste
winst”, klinkt het lachend./

.

“Het zijn twee totaal gescheiden werelden,
maar de mentaliteit die je nodig hebt voor
topsport en wetenschap is dezelfde.
Doorzettingsvermogen en perfectionisme.”
Scheikundige Technologiestudent Job
Vissers is bezig met de afronding van zijn
afstudeerproject. Daarnaast werd hij in 2008
negende bij het Nederlands kampioenschap
wielrennen. Daarmee was hij kampioen bij de
amateurs - de acht boven hem waren prof wielrenners.
Na zijn studie wil Vissers zich volledig op zijn
sport richten. ”Ik wil weten hoever ik kan
komen.” Zijn studie is niet alleen voor ‘erbij’,
ook daarin is hij ambitieus. Na de cum laude
voor zijn bachelor gaat hij voor de master
voor hetzelfde resultaat. Om dat te halen,
koos hij zijn afstudeerstage zorgvuldig uit.
“Het vakgebied van de proceskunde lag me
goed. Ik ben daarom gaan praten bij de capa citeitsgroep chemische reactortechnologie.”
In zijn afstudeerproject combineert hij
labwerk met modelleren.
Vissers experimenteert met een nieuwe
methode om de efficiëntie van chemische
reactoren te verhogen. “Dat doe ik door kool stofnanovezels te groeien op een schuim,
waardoor het oppervlak sterk wordt vergroot.
Dit ‘hairy foam’, zoals we het noemen, vormt
de drager voor de katalysator.’’ Het schuim
van Vissers is niet te vergelijken met zeepsop

of bierschuim; het is een vaste stof met een
netwerk van poriën van tienden van milli meters.“Gedurende de laatste tien jaar
bestaat er al interesse voor schuimtoepas singen in de chemische technologie, maar
het idee om koolstofnanovezels aan het
schuim te hechten, is nieuw. Aan deze vezels
kun je vervolgens allerlei soorten kataly satoren koppelen, waardoor het breed toe pasbaar wordt.’’ Zijn onderzoeksvraag was
om uit te zoeken hoe precies het contact
verloopt tussen de vloeistof in de reactor en
de vezels op het schuim. “Het is zoeken naar
het optimum. Ik wil zoveel mogelijk opper vlak creëren voor aanhechting van de kata lysator, maar de structuur moet wel open
blijven, anders stomen de reactanten er niet
soepel doorheen en bereiken ze de kata lysator niet.’’
Parallel aan de proeven gebruikte Vissers
geavanceerde wiskundige modellen om de
vloeistofstroming door de laag van koolstof nanovezels op het schuim nauwkeurig te
beschrijven. “Het belangrijkste doel hiervan
is om meer inzicht te krijgen in de parameters
die deze stroming beïnvloeden.” Vissers is al
begonnen met het schrijven van zijn verslag.
Hij hoopt in mei of juni klaar te zijn.
Tekst: Anouck Vrouwe
Foto-montage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Superprecieze ionenbundels aan TU/e
Bij Coherence and Quantum Technology aan de TU/e-faculteit Technische Natuurkunde zijn
ze erin gesla agd om bijzonder nauwkeurige ionenbundels te maken uit een nieuw type
ionenbron. De onderzoekers onder leiding van dr.ir. Jom Luiten onttrokken de ionen aan een
ultrakoud gas, gevangen gehouden met een combinatie van een magneetveld en laserlicht.
Doordat de atomen bij deze lage temperaturen (een fractie van een graad boven het abso lute nulpunt) nauwelijks bewegen, kan het ultrakoude gas worden gebruikt om ionen bundels mee te maken die wel honderd maal nauwkeuriger zijn dan bundels gemaakt met
conventionele technieken. Dat maakt dat je met de bundel structuren kunt schrijven kleiner
dan een nanometer. Volgens Luiten biedt de nieuwe techniek nog meer kansen: “We
kunnen bundels maken waarin de ionen zich extreem langzaam voortbewegen, waardoor
we ruimteladingseffecten hebben kunnen bestuderen.” Bovendien hebben de ‘trage’ ionen
(die overigens nog altijd met een kilometer per seconde bewegen) ongeveer evenveel
energie als zichtbaar licht, wat bijzondere mogelijkheden biedt voor de wisselwerking met
atomen. De resultaten, volgens Luiten voornamelijk te danken aan het werk van zijn promo vendus ir. Merijn Reijnders, werden eind januari gepubliceerd in Physical Review Letters.

Waterstof uit licht: schone energie
Eric Creusen (voor) en Nico Sommerdijk (achter) bij de elektronenmicroscoop. Foto: Bart van Overbeeke

verwoordt. Bovendien hadden zich twee
dubbellagen gevormd. “Binnen een
minuut had er al veel fusie plaatsgevonden. Dat proces gaat razendsnel.”
Creusen: “We waren in eerste instantie
onzeker of alles wel klopte, omdat eerder
zaken fout waren gegaan, maar onze
bevindingen bleken toch echt juist te

zijn.” Sommerdijk: “Doordat we dit
natuurlijke proces hebben kunnen
nabootsen, hebben we dadelijk meer
mogelijkheden om celfusie van dichtbij
te bestuderen.”/

.

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben waterstof weten te maken met
behulp van licht. Ze gebruikten hiervoor een kunstmatige variant van het bladgroen dat in
planten licht omzet in chemi sche energie. Dit resultaat is volgens de onderzoekers een
belangrijke stap naar de ‘schone’ productie van waterstof.
Waterstof wordt door velen gezien als een veelbelovende energiedrager. Het is een schone
brandstof, aangezien er bij verbranding slechts water vrijkomt. Voor de productie van
waterstof (uit water of aardgas) wordt nu echter nog milieubelastende energie gebruikt. De
Amsterdamse onderzoekers lieten zich door de natuur inspireren: ze maakten de werkzame
onderdelen na van een enzym dat waterstof produceert uit protonen en elektronen en
voegden dit bij een synthetische versie van de chromofoor die bij planten verantwoordelijk
is voor fotosynthese. De enzymen bleken waterstof te kunnen produceren met de energie
die door de chromofoor uit licht wordt gewonnen.
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Positieve gelui
S

tichting Sarakasi biedt jongeren uit
de armste wijken van Nairobi de
kans zich te ontwikkelen als artiest.
Afgelopen zomer verhuisde de stichting
naar een nieuw onderkomen in het oosten
van de Keniaanse hoofdstad. De akoestiek
van het nieuwe ‘Sarakasi Dome’-theater,
gevestigd in een voormalige bioscoop, liet
echter nog te wensen over. Reden voor de
Eindhovense akoestici Constant Hak en
Remy Wenmaekers om -op verzoek van de
Nederlandse oprichters van de stichtingnaar Afrika af te reizen.
“Ik heb mijn ring toch maar afgedaan”,
schetst ir. Remy Wenmaekers van Level
Acoustics de voorzorgsmaatregelen die hij
en zijn collega ir. Constant Hak (faculteit

Bouwkunde) namen voordat ze de sloppenwijken van Nairobi introkken op zoek
naar materialen om de akoestiek van het
theater mee op te krikken.“Het was niet
de handigste plek om heen te gaan”, zegt
Hak. “Er komen nooit toeristen; we
hebben geen andere blanken gezien. En
we werden ook van alle kanten gewaarschuwd: geen horloges of sieraden
omdoen, geen portemonnee in je
broekzak.”
De heren voelden zich in het begin dan
ook niet echt op hun gemak. Hak: “Je zag
toch iedereen kijken met een blik van: wat
doe jij hier?” “Dat dachten wij op een
gegeven moment ook: wat doen we hier
eigenlijk?”, vult Wenmaekers aan. “Zeker

toen Constant per ongeluk op iemands
voet ging staan. Ik dacht dat we er geweest
waren, maar die man lachte gelukkig
alleen maar.” Het is heel belangrijk met
wie je bent, zo bleek: “Iedereen kende de
jongens van het theater; zolang we samen
waren met hen, waren we veilig.” Niet
alleen de sloppenwijkbewoners van
Nairobi kennen de artiesten van Sarakasi:
ze treden over de hele wereld op. Eén van
de artiesten, zanger/gitarist Harry
Kimani, heeft zelfs een nummer opgenomen met de Nederlandse band Bløf.
“Zij hebben ook opgetreden in het stadion
tijdens het jaarlijkse Sawa Sawa-festival
daar. Daar kwam wel zestigduizend man
op af.”
De heren klinken niet alsof ze erg geleden
hebben onder de spanning; in ieder geval
kunnen ze achteraf de charme van de
omstandigheden wel inzien. Het gebeurt
immers niet elke dag dat je op stel en
sprong naar Afrika reist om daar de akoestische eigenschappen van een theater
voor kansarme jongeren te verbeteren.
Hak vertelt: “Het begon met een telefoontje van Anna Houwen van Studium
Generale. Dat is een vriendin van het
Nederlandse echtpaar Van Dijk dat deze
stichting heeft opgericht. Hij werkt als
diplomaat bij de Verenigde Naties in
Nairobi en is tevens voorzitter van de
stichting. Ik heb al eerder dingen voor SG
gedaan, dus Anna wist dat ik wel in ben
voor dit soort avonturen. Vanwege de
gigantische criminaliteit in Nairobi heb ik
nog wel even moeten nadenken… Nou ja,
een uurtje dan.” Het echtpaar Van Dijk
zou de reis en het verblijf regelen. “We
wisten dat we aan een week genoeg
zouden hebben, we hebben al eerder in
extreme omstandigheden onze metingen
verricht, zoals in ondergrondse steden in
Turkije en een ijshotel in Lapland.”

Akoestisch onde
De Eindhovense akoestici Cons
reisden eind 2008 af naar de Ke
onderzoek te doen naar de ako
sloppenwijk. “Je zag toch iede
wat doe
Constant Hak (links) en
Remy Wenmaekers.
Foto: Bart van Overbeeke

Gele koorts

Maximaal resultaat met minimale middelen:
de acrobaten laten ballonnen ontploffen voor
de akoestiekmetingen in het theater.

Sarakasi
Stichting Sarakasi
Kenianen. Elk jaar orga betekent ‘circus’ of
niseert Sarakasi een
‘acrobatiek’ in het Swahili
groot gratis concert in
en werd acht jaar geleden
Nairobi, het Sawa Sawain de Keniaanse hoofdstad
festival, dat zo’n tachtig duizend mensen trekt.
Nairobi opgericht door het
Ook zijn er regelmatig
Nederlandse echtpaar
gratis voorstellingen in
Marion en Rudy van Dijk.
Sarakasi begeleidt
Acrobaten van Sarakasi geven het theater dat dienst
honderden jonge Kenianen
doet als het hoofd een show in de buitenlucht.
die zich willen ontwikkelen
kwartier van Sarakasi,
als acrobaat, muzikant of danser, of op het
gelegen aan de rand van de sloppenwijken
gebied van ‘fysiek theater’ en beeldende
van Nairobi. Sinds enkele jaren organiseert
kunst. Daarbij ligt de nadruk op de choreo Sarakasi ook optredens van de artiesten voor
grafie en uitwisseling tussen culturen en de
kinderen in een ziekenhuis in Nairobi.
bovengenoemde disciplines. Het is inmid Sarakasi kan zijn werk verrichten dankzij
dels de grootste organisatie op het gebied
bijdragen van (veelal Nederlandse) dona van ‘performing arts’ van Oost-Afrika en
teurs, zoals de Nederlandse ambassade in
artiesten afkomstig van Sarakasi treden
Kenia en Stichting Doen, maar ook Terre des
regelmatig over de hele wereld op.
Hommes Kenia en Noorse, Zweedse,
De stichting geeft creatieve jongeren uit de
Russische en Amerikaanse organisaties
sloppenwijken de kans om zichzelf te ont steunen de stichting.
wikkelen als artiest en biedt daarnaast gratis
Zie ook www.sarakasi.org.
vermaak aan duizenden straatarme

Er zaten maar een paar weken tussen het
telefoontje van Houwen en de trip naar
Kenia in november. Wenmaekers: “We
waren nog net op tijd voor de prikken
tegen de gele koorts, die moet je namelijk
tien dagen van tevoren krijgen.” Hak: “Ik
heb op het laatste moment nog wat
practica moeten verzetten, maar het lastigste was dat we allebei middenin een
verhuizing zaten. We hadden thuis dus
wel iets uit te leggen, maar we moesten
echt in november komen. Anders zouden
onze aanbevelingen niet meer meegenomen kunnen worden in de lopende
verbouwing ter voorbereiding van het
grote Sawa Sawa-festival in mei dit jaar.”
Het reisdoel was het oosten van Nairobi,
waar stichting Sarakasi een oude bioscoopzaal aan de rand van de sloppenwijk

heeft omgebouwd tot een theater voor
muziek en acrobatiek. Jongeren uit de
aanliggende wijk worden er opgevangen
en opgeleid tot artiest. De voorstellingen
zijn gratis, zodat ook de armste bewoners

De opstelling voor het meten van de akoestische eigenschappen van matrasjes.
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iden uit Afrika
rzoek/Tom Jeltes
stant Hak en Remy Wenmaekers
eniaanse hoofdstad Nairobi om
oestiek van een theater in een
ereen kijken met een blik van:
jij hier?”

levensbelang zijn.”
De artiesten van Sarakasi zijn ook verantwoordelijk voor het bewaken en het
onderhoud van het theater. “Als ze een
plafond moeten schilderen, klimmen er
gewoon tien op elkaar. Het is echt onvoorstelbaar wat die jongens met hun lichaam
kunnen.” Alles gaat met inzet van veel
mankracht, want geld is er nauwelijks.
Ook Hak en Wenmaekers moesten zich
aanpassen bij de noodzakelijke geluidmetingen om de akoestische eigenschappen
van het theater te bepalen. Wenmaekers:
“We konden maar weinig meenemen, ook
al omdat het risico op beroving wel heel
groot was als we met onze volledige uitrusting zouden komen. Speciaal voor de
metingen is lichtgewicht apparatuur
gebouwd die op accu’s kan draaien.” Ook
gebruikten ze eenvoudige ballonnen in
plaats van de gebruikelijke ‘alzijdige’
geluidbron, die het testgeluid voor de
zogeheten impulsresponsiemetingen in
alle richtingen uitzendt. “Dat werkte
prima: we lieten de acrobaten een menselijke toren maken met de ballonnen en
een prikker in de handen.” Het geluid van
de knappende ballonnen werd vervolgens
opgenomen met een microfoon en een
laptop. Hak: “Het probleem met de ballonnen was vooral dat de Kenianen er niet
aan gewend waren. Ze konden ze gewoon
niet opblazen, daarvoor heb je toch een
bepaalde techniek nodig, die je blijkbaar
van kinds af leert. Wij waren met onze
blaaskunsten wel even het mannetje.”
“Maar we hebben niet geprobeerd om net
als de acrobaten in de paal te klimmen”,
zegt Wenmaekers lachend.

Draadloos

ervan kunnen meegenieten. “De
akoestiek van de zaal was verre van optimaal en dat kan natuurlijk gevaarlijke
situaties opleveren tijdens acrobatische
acts. Communicatie kan dan letterlijk van

De aanvullende metingen, ‘sweeps’
waarbij het geluid van lage naar hoge
tonen oploopt, deden ze met een klein
speakertje en een usb-stick met het
geluidssignaal in mp3-formaat hierop.
De minimale meetuitrusting bevatte geen
lange audiokabels; Hak en Wenmaekers
hebben de metingen ‘draadloos’ uitgevoerd, iets wat problematisch kan zijn
vanwege synchronisatiefouten bij het uitzenden en weer opvangen van het testgeluid. Met dat bijltje hadden de akoestici
echter al eerder gehakt. “Wij hebben
enkele jaren terug in IJsland metingen
gedaan op een plek waar in de
Middeleeuwen recht werd gesproken, op
een open plek in de buitenlucht. Daar
konden we door de grote afstanden ook
niet met kabels werken, er is daarvoor een
systeem ontwikkeld dat uit de geluidssignalen zelf de juiste synchronisatie
afleidt. Dat hebben we nu ook weer
kunnen toepassen.”
Na de metingen om de akoestiek van de

Een van de vele felgekleurde ‘matatu’s’ in
Nairobi: busjes die tevens dienst doen als disco
om passagiers te trekken.

ruimtes te bepalen, gingen de heren op
zoek naar lokaal verkrijgbare materialen
om verbeteringen aan te brengen. Het
moest uiteraard goedkoop. “Thermische
isolatiematerialen die je kunt gebruiken
als geluidabsorberend materiaal, zoals
glas- en steenwol, zijn op de evenaar niet
te krijgen, dat hebben ze daar niet nodig,
dus moet je het met andere stoffen doen.”
Zoals het materiaal waarmee lokaal
goedkope matrassen worden gefabriceerd.
“Een klein matrasje koop je al voor enkele
tientallen centen, maar daar moet de
lokale bevolking lang voor werken. Wij
hebben er een lading van gekocht om te
testen. Het bleek heel bruikbaar poreus
schuimrubber te zijn.”
Een ander lokaal verkrijgbaar absorptiemateriaal was het afval van de maïskolven
die in Nairobi op elke straathoek worden
verkocht. Die worden vermalen en daarna
voor allerlei toepassingen ingezet. En
doek, dat in eindeloze hoeveelheden

wordt verkocht op de markt. “Ze hadden
niet echt een idee welk soort doek het
beste zou zijn voor de akoestiek, maar dat
konden wij ze vertellen.” Het avontuur
leverde een rapport met aanbevelingen
op, die door de artiesten zelf worden
gebruikt voor de aanpassingen in het
theater.
Nog een laatste anekdote om de verwondering te illustreren die Hak en
Wenmaekers tijdens hun trip hebben
gevoeld: “Toen de oude bioscoopzaal waar
het theater nu is gevestigd werd
omgebouwd, moesten ze er letterlijk een
halve meter drek uitscheppen: het gebouw
was gebruikt als landingsplaats voor
‘flying toilets’. Mensen stoppen hun uitwerpselen in een plastic zak en slingeren
het dan zo ver mogelijk weg. Uit zo’n leegstaand gebouw komt het niet meer terug;
met een enorme berg stront als
gevolg!”/

.

Remy Wenmaekers (midden) bij een
voorstelling in het openluchttheater.

Laboratorium voor
Akoestiek

Het nieuwe theater van Sarakasi in Nairobi.

In de zuidoosthoek van de TU/e-campus
staat het Laboratorium voor Akoestiek (LvA),
de plek waar Bouwkundestudenten al enkele
decennia practica doen op het gebied van
akoestiek in gebouwen. Sinds 2006 delen de
bewoners van het LvA hun expertise ook met
externe partijen. Hiertoe startte de TU/e
samen met akoestisch adviseur ir. Renz van
Luxemburg het bedrijf Level Acoustics, dat

onder meer masterclasses organiseert,
onderzoek verricht en advies geeft over de
bouwkundige aspecten van akoestiek.
Medewerkers van het lab komen, in het
kader van studenten- en adviesprojecten,
met enige regelmaat op onalledaagse
plekken die het uiterste van hun vaardig heden vergen.
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EURANDOM
EURANDOM chair
In co-operation with the department of
Mathematics and Computer Science of
Eindhoven University of Technology
(TU/e), EURANDOM established a
EURANDOM Chair. The EURANDOM
professor is a researcher of internationally recognized excellence in the research
area of EURANDOM. His or her duties
are to participate in the research
programme of EURANDOM and present
a number of lectures. It is considered
desirable that at least one of these
lectures is aimed at a wider audience
than the immediate colleagues of the
EURANDOM professor.
The EURANDOM professor is appointed
by the Dean of the Department of mathematics and Computer Science, TU/e and
the scientific director of EURANDOM at
the recommendation of the Scientific
Council of EURANDOM.
This year Professor Anton Bovier
accepted this chair.
Anton Bovier holds the Chair of
Probability and Mathematical Statistics at
University of Bonn. The research of
Anton Bovier has been focused on the
application of probabilistic methods in
problems from mathematical physics.
His most significant contributions concern the statistical mechanics of disordered systems, notably spin glasses and the
Hopfield model, random dynamics in
complex environments, in particular,
phenomena of metastability and ageing.
Professor Bovier will be EURANDOM
Professor from February 15 until end of
March 2009.
On March 3 he will give a public lecture
on ‘Metastability-everywhere’. For a
detailed programme:
http://www.eurandom.tue.nl/
EURANDOM_chair/public_lecture_
bovier.htm#PUBLIC_LECTURE
A mini-course on ‘Ageing: from trap
models to spin glasses’ will start March
11. More detailed information
http://www.eurandom.tue.nl/
EURANDOM_chair/public_lecture_
bovier.htm#LECTURE1

Mensen
Promoties
Ir. T.F.A. de Greef verdedigt op maandag
16 februari 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 ‘Mechanistic Studies on
Quadruple Hydrogen Bonding Systems’.
De Greef promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promoto-

ren zijn prof.dr. E.W. Meijer en prof.dr.
R.P. Sijbesma.
Dipl.-Math. P. Birkner verdedigt op
maandag 16 februari 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 ‘Efficiënt
Arithmetic on Low-Genus Curves’.
Birkner promoveert aan de faculteit
Wiskunde & Informatica. De promotoren
zijn prof.dr. T. Lange en prof.dr. D.J.
Bernstein.

Bedankt
Mede namens mijn vrouw Joke wil ik
iedereen bedanken die heeft bijgedragen
aan het overweldigende afscheidsfeestje
op 23 januari j.l. in de University Club
van de TU/e. Op deze wijze heb ik mijn
‘TU/e-leven’ aangenaam kunnen afsluiten.
Harmen Kragt

Studentenleven
University Racing
Eindhoven
Afstudeeropdracht
Compound onderzoek naar je eigen
band. Het raceteam van de TU/e biedt de
mogelijkheid om samen met Vredestein
je eigen band te ontwikkelen die geproduceerd zal worden door Vredestein.
Deze band wordt ontwikkeld en gebruikt
voor en door University Racing
Eindhoven. Het compound en samenstelling van de band moeten voldoen aan
de extreem hoge eisen die het team stelt.
Kijk voor meer info op:
www.universityracing.nl.

Stageopdrachten: URE Hybrid
Lijkt het jou interessant om in een
professioneel raceteam te werken?
Ontwikkel en produceer je eigen deel
van de auto om samen met je teamleden
tot de ultieme hybride aangedreven
raceauto te komen. Kijk voor meer info
op: www.universityracing.nl.

Mosaic
Interactief college
Interactief college door dr. Cor van Halen
in Helix STC002 op 19 februari van
12.45 - 14.00 uur. Nederlanders hebben
van zichzelf het idee dat ze een open,
kosmopolitische houding hebben waarmee ze zich gemakkelijk kunnen bewegen in allerlei culturen. Deze opvatting
staat in schril contrast met de ervaringen
van veel migranten in Nederland en
ongetwijfeld ook van menig buitenlandse
en allochtone student aan de TU/e. Een
veelgehoorde klacht is dat de onderlinge
contacten tussen de etnische bevolkingsgroepen vaak uiterst moeizaam verloopt.

Voor de autochtone Nederlander is de
oorzaak duidelijk: de afwijkende culturele achtergrond van de migrant in kwestie. Maar wellicht is het juist de
Nederlandse cultuur die hierin de storende factor is. Volgens de cultuurdimensies
van de Nederlandse cultuurpsycholoog
Geert Hofstede vertoont de Nederlandse
samenleving in mondiaal opzicht namelijk een zeer typisch en uniek profiel. De
Nederlandse cultuur wordt niet alleen
gekenmerkt door een relatief hoge mate
van individualisme, maar ook door
onduidelijke man-vrouwverhoudingen,
gezagsstructuren en sociale regels. Dit
leidt tot omgangsvormen en sociale verwachtingen die in de ogen van buitenstaanders uitermate ambigue aandoen.
De vereiste gedragsregulatie ligt op een
veel implicieter, onzichtbaar niveau.
Nederlandse omgangsvormen zijn voor
buitenstaanders dan ook erg moeilijk te
begrijpen, laat staan aan te leren. Het
gevolg is een grote mate van wederzijds
onbehagen.

Landelijke Studenten
Vakbond
Bestuur gezocht
De Landelijke Studenten Vakbond
(LSVb) is op zoek naar een nieuw
bestuur voor het jaar 2009-2010. Als
bestuur ben je verantwoordelijk voor de
dagelijkse gang van zaken, stuur je de
medewerkers aan en heb je regelmatig
contact met verschillende koepelorganisaties in het onderwijs, politici zoals
minister Plasterk en het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW). Een bestuursjaar is leuk,
uitdagend en enorm leerzaam. Op
www.lsvb.nl staat meer informatie over
de LSVb, onze activiteiten en de sollicitatieprocedure. Wanneer je een dag mee
wilt lopen of eens iemand uit het bestuur
wilt spreken, kan dit door een mail te
sturen naar lisa@lsvb.nl of te bellen naar
030-2316464.

Home and Access Networks (V36.351),
department of Electrical Engineering (1,0
fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.330 t/m 3.678 euro).
PhD Student Multi-scale simulation of
multi-material adherence (V37.633),
Materiaal- en Grensvlaktechemie, department of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
PhD creation of functional nanostructures in solution/dispersion (V37.668),
Laboratory of Materials and Interface
Chemistry, department of Chemical
Engineering and Chemistry (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).
2 PhD students Supramolecular
Biomedical Materials for Regenerative
Medicine (V50.110), Molecular Science &
Technology, department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
2 postdocs Supramolecular Biomedical
Materials for Regenerative Medicine
(V50.111), Molecular Science &
Technology, department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.379 t/m 3.755 euro).

Vacatures

PhD student FRET 2.0: development of
genetically encoded sensor proteins
(V50.112), Chemical Biology, department
of Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).

Assistant or Associate Professor (tenuretrack position) (V34.329), the group
Elementary Processes in Gas Discharges
(EPG) at the department of Applied
Physics (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 12 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(3.872 t/m 4.970 euro).

PhD Student Development of peptidebased molecular imaging probes
(V50.113), Chemical Biology, department
of Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).

Full Professor Systems Design
(V35.409), department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 23 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4.904 t/m 7.142 euro).
3 Post-doctoral positions for Photonic

(Advertenties)

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.
Het kost je slechts € 12,95 per maand.
En daar krijg je ook nog eens een jaar pasta
van Grand’Italia bij cadeau. De actie loopt tot
en met 28 februari 2009. Dus ga meteen naar

eenjaargratispasta.nl
eenjaargratispasta.nl

PhD student Chemical Biology of
Membrane Proteins (V50.114), Chemical
Biology, department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
PhD student Chemical Biology of
Nuclear Receptors (V50.115), Chemical
Biology, department of Biomedical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
Postdoc Chemical Biology of Nuclear
Receptors (V50.116), Chemical Biology,
department of Biomedical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 10 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m 3.755
euro).
PhD student Supramolecular Chemical
Biology of Polyvalent Architectures
(V50.117), Chemical Biology, department
of Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612
euro).
Postdoc Supramolecular Chemical
Biology of Polyvalent Architectures
(V50.118), Chemical Biology, department
of Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.379 t/m 3.755 euro).
Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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Industrial assignments at USI
whether
these
two
concepts are really valid.
And try to identify solutions for these obstacles.”

Part of the two-year postMaster program of User
System Interaction (USI)
is an industrial assignment of nine months.
André Fialho from Brazil
is doing his assignment
at Philips Connected
Consumer Solutions
(CCS) and Jennifer Curtis
from the United States
(Kansas) is working at
the Telematica Institute
in Enschede. What are
their assignments about
and what is it like to work
in a Dutch environment?
Fialho, who has a background
in
computer
science, did his Master’s
with an emphasis on multimedia and hypermedia
web applications at PUC
University, Rio de Janeiro.
“I didn’t want to become an
academic”, he states as his
reason for applying at USI.
That was also a major
reason for Curtis to apply at
USI. She has got a Master’s
degree in cognitive psychology. “I studied visual
attention and memory.
And then I started a PhD
on memory and attention
processes over the life
span. The kind of research
that I was doing was very
basic. I didn’t want to give
up on it, but finally I
decided to move on and try
something different. One
of my professors recommended that I apply to
USI.”
“After a year of practical
workshops in all kinds of
relevant subjects, we get a
list of options for the industrial assignment”, explains Fialho. “I was lucky
to get my first-choice
assignment at Philips
Research, on IPTV: a television which is Internet
enabled. It really fit with
my background, where I
did a lot of hypermedia application modeling and

Inspiring

Jennifer Curtis (left) and André Fialho. Photo: Bart van Overbeeke

development.
I
also
worked with interface animation and on how to
model it. I like to work with
graphically rich, dynamic
interfaces. So Internet TV
is a good medium for me,
as a lot is going on on the
screen.”

User testing
At CCS a lot of user testing
is going to be done addressing multiple concurrent applications on TV.
“For example, what information is grabbing the
user’s attention, which
service on IPTV is valued
most, and of course on the
interaction aspects of the
interface itself”, Fialho explains. “It’s a tradition
within Philips to hire
USI’s”,
according
to
Fialho. “And they like to
have a former USI to train a
new one. I have a former
USI student as a coach as

well. It’s easy to talk with
each other when you have
the same background.”
Fialho feels “it’s a really
creative
environment,
especially for this project.
You are given a lot of
space.” Curtis thinks the
same of her project at the
Telematica Institute. She is
working on a project called

‘Future workspaces’. “They
look at the future of work
practices and environment”,
says
Curtis.
“Especially for people who
are highly mobile, like
knowledge workers and
consultants.” Researchers
distinguish several obstacles for a really efficient
and productive mobile

The USI program begins in October of
every year. Every year there are two
generations of USI students active. The
second generation, counting sixteen
students this year, started on a ninemonth industrial assignment one
month ago.
“Students know what they will get
started on about one month in
advance”, says drs. Mia Jelsma, coor dinator of the USI program. “This is
preceded by a great deal of acquisition
work.” Early in September contact
persons within companies are ap proached by USI staff members. The
companies involved may be Philips,
Océ Technologies, Vodafone, Dräger

worker. Two of them are
‘being in synch’ and ‘in
touch’. “If you are not in
synch with your colleagues, you don’t know
what they are working on
and vice versa”, Curtis explains. “You can also feel
detached from your colleagues and even get
isolated. I investigate

medical, Alcatel and various others.
The contact persons discuss matters
internally and come up with a project
proposal. The clients inspect the
resumes of all USI students and decide
which ones they want to interview. At
the same time, the USI students indi cate their preferences. “Usually this
results in a fairly good match”, says
Jelsma. “When you are enthusiastic
about a certain project, you are also
quite motivated. And you radiate that.”
Subsequently the interviews take place
and the companies select suitable can didates. They pay thirty thousand
euros for an assignment. “There is
increasing interest in this program”,

Curtis thinks it is a really
good
assignment
for
someone with a psychological background like
her. “The concepts they
came up with are psychological constructs”, she
says. “A ‘feeling of connectedness’ and ‘knowledge
sharing’ are psychological
notions. It makes me feel I
can really get into it and
think about it in a slightly
new way. It will be fun to
look into the literature and
see what different areas are
doing.” Curtis is very positive on the atmosphere at
Telematica. “It’s the first
place I came across where
it appears that people really
like their job and that’s inspiring.”
And more general on
working in the Netherlands, she adds: “The approach to work and life is
more balanced here. I
think that is very good. For
example, it gives you the
opportunity to travel,
which is a wonderful
benefit of course.”/

.

Jelsma explains. “Companies realize
that research into user system inter action pays off. It may be a costly affair
if a new product is put onto the market
if, for instance, it has not been tested
whether it is user-friendly or not.”
An industrial assignment may yield
different results, such as a prototype,
an evaluation based on user tests or a
patent application. Jelsma: “Over the
past ten years we have noticed that
USI’s often get invitations to keep
working for the companies where they
carried out their assignments. And that
former USI’s working for a company
supervise new USI’s with the lapse of
time.”

Culture shock

International debate in Eindhoven

When you have just started
to study or work in the
Netherlands it seems as if
the Dutch are very open
and hospitable. Yet the
spirits of many an international student or staff
member sag after a while.
Why doesn’t my colleague
invite me after work? Does
my supervisor really think
that I am doing my work so
badly, for I am only getting
criticism from him. Why
do people here even eat
while working on their
PCs? And that famed
openness
appears
to
become a wall of non-commitment if anything. How
is it that the first impression proves to be incorrect
after all?
For the second year
running,
multicultural
student association Mosaïc
is holding a lecture about

“Your mobile phone is
the wallet of the future”,
put Rob van de Berg from
RaboMobiel, a division of
the Rabobank. “The
European Union does not
represent Europe”,
stated prof. dr. Johan
Schot, who specializes in
Industrial History at
TU/e. And the last thesis
entitled ‘We should build
new nuclear power
stations’ was introduced
by consultant and TU/e
alumnus Arjan Rooyens,
who led the debate.

the
phenomenon
of
culture shock and about
other things you notice
when you are staying in the
Netherlands for a longer
period. Guest speaker is dr.
Cor van Halen from Radboud University in Nijmegen. He will show among
other things why the Dutch
are such ‘funny creatures’.
For this he will make use of
the research conducted by
cultural psychologist Geert
Hofstede.
The lecture will take place
in Helix STC 0.02 on
Thursday February 19
from 12.45 to 14.00 hours.
The interactive lecture will
be in English, admission is
free and listeners will be
welcomed with coffee, tea
and - surprise surprise in
the Netherlands: ‘broodjes’./

.

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

The debate for international students, which took
place in Eindhoven’s City
Hall on Monday February
9, had been organized by
ESTIEM, an organization
of European Students of
Industrial
Engineering
and Management. The
debate formed part of a
seven-day program entitled ‘Holland 3D’, taking

place this week. In the
context of this program
some forty international
students are taking part in
various activities in order
to get to know the
Netherlands better. The
Eindhoven section of the
program has been set up by
Interactie.
Perhaps it was due to the
busy day and night
program of the last few
days or to the fact that the
thirty to forty international
students had just had
dinner, that the debate
started calmly. Rooyens
invited the students to play
with arguments in order to
train their persuasive
skills. “Good managers
must be able to convince
others of good ideas to
reach their goals. Debating
is a way to train this”, he
stated.
In the first round on
‘mobile phone the future
wallet’ the participants

were divided into two
groups. They had to give arguments against or in favor
of the statement depending on the group they
were in. Schot, who was
also a member of the jury,
stated that he would pay
extra attention to arguments grounded in humor.
A funny one-liner from a
student from Portugal: “In
a few years our children
will use their mobile phone
instead of toilet paper
when they go to the
bathroom.” And another
one from a Dutch student:
“It’s a good idea if you want
to lose everything at the
same time. You lose your
wallet and you can’t make a
phone call to block your
account.”
During the discussion on
Europe everybody could
choose to be in favor or
against the statement
themselves. This discussion proceeded more

seriously. Most people
seemed to be in favor of the
statement. As one of them
stated: “All countries are
selfish. The EU is for the
protection
of
rich
countries.”
Alexander
from Enschede suggested
that countries which are excluded from the EU now,
could start a union themselves. Alexandra from
Romania argued that
“Europe is a continent
which you can point out on
a map. And as long as not
all countries of that continent are part of the EU,
the EU is not representing
Europe.”
As far as the third statement on building new
nuclear power plants was
concerned, “there was a
striking
number
of
students in favor of the
statement on new nuclear
plants”, says Van Rooyen.
Is this the post-Chernobyl
generation?/

.
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Van links naar rechts: Erwin Wullems, Tim Koene en Henk-Jan Haasnoot.

Een dvd na de dood

Nieuwe ideeën ontstaan soms op onverwachte plekken. Zo was het ook bij Erwin
Wullems en Bart Robben, eerder collega’s
bij de Hema. Nogal wat onderwerpen passeerden daar de revue. Zo ook het overlijden van geliefden en het feit dat het
mooi zou zijn geweest als de uitvaart op
beeld was vastgelegd. Wullems: “Mensen
leggen hun hele leven vast: een bruiloft,
het eerste lachje van hun kind… Maar van
een uitvaart of crematie worden vaak
geen opnames gemaakt.” Het idee voor
een bedrijfje was geboren en de twee
verkenden de markt. Weinig bedrijven
bleken actief op dit gebied. Wullems
vertelt: “Her en der worden wel opnames
gemaakt, maar niet met meerdere camera’s en het wordt ook niet live uitgezonden.”
Want dat was één van de criteria: Robben
en Wullems wilden live uitzenden.
Belangrijke randvoorwaarde was dat de
aanwezigen daarvan geen hinder ondervinden. Wullems: “Een camerateam laten
rondlopen, was uitgesloten. Je wilt
mensen daar niet mee lastig vallen. Ze
hebben op dat moment heftige emoties;
bovendien gedragen mensen zich anders
bij een camera.” Het duo ging in conclaaf
met een uitvaartcentrum en kwam zo op
het uiteindelijke concept.

Live meekijken
Inmiddels hangen in vijf crematoria in
Nederland drie camera’s - redelijk
onzichtbaar voor de aanwezigen.
Wullems en Robben hebben een internetverbinding en kunnen vanuit hun
kantoor aan de Kerkstraat in Eindhoven
live meekijken met de beelden en op
afstand regisseren. Dat laatste is volgens
Wullems uniek in Nederland. Wie een
bepaalde crematie wil zien, moet
inloggen met een unieke code en toestemming hebben gekregen van de ‘aan-

Beleidsplan/Judith van Gaal
Foto/Bart van Overbeeke
Stel, je familie uit Griekenland kan niet naar de crematie van
je vader komen. Of je wilt de uitvaart van een geliefde nog
eens terugzien. Het Eindhovense bedrijf Memoria Media biedt
de mogelijkheden om een uitvaart via internet live te volgen
en een dvd van de ceremonie te krijgen. Studenten
Elektrotechniek Tim Koene en Henk-Jan Haasnoot schreven
een beleidsplan voor het bedrijf, dat zij in januari presenteerden bij de afsluiting van het vak Technology
Entrepeneurship.
vrager’. De contactpersoon krijgt een dvd
en kan ook bijbestellen. Het live uitzenden en de dvd kosten tweehonderdvijftig
euro. Wullems: “De ene persoon heeft er
echt behoefte aan om dat laatste unieke
moment nog eens te bekijken. Voor een
ander is het voldoende te weten dat de
dvd er is.”
Memoria Media wil de komende jaren
uitbreiden. Wullems: “We hebben de afgelopen twee jaar gebruikt om goed op te
starten. Het komt heel nauw met die
opnames; alles moet perfect kloppen, je
kunt het niet allemaal nog eens overdoen.
We willen de mogelijkheid om opnames
te maken en die via internet live te bekijken voor veel meer gebeurtenissen inzetten. Denk aan het bekijken van beelden
van een dienst van je eigen parochie of
van een bruiloft waar je niet bij kunt
zijn.” De twee verkennen ook de
mogelijkheid om uitvaartdiensten in
bijvoorbeeld kerken te filmen. Bovendien
kijken ze over de grens naar de
mogelijkheden in België en Duitsland.
Een belangrijk punt hierbij is dat je het
liefst niet overal vaste camerasystemen

ophangt. “Dat kost een hoop geld.
Bovendien is het niet altijd even
praktisch.” Zo gelden in kerken vaak
allerlei monumentale beperkingen,
weten ze.

Mobiele systemen
Op dat punt kwamen studenten
Elektrotechniek Tim Koene en Henk-Jan
Haasnoot om de hoek kijken. Beiden
volgden het keuzevak Technology
Entrepeneurship aan de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences. Ze wilden in de praktijk rondsnuffelen en na hun studie op kortere
(Koene) of langere (Haasnoot) termijn
zelf een bedrijf beginnen.
Koene en Haasnoot onderzochten bij
Memoria Media in hoeverre het rendabel
is om bij uitvaarten met mobiele in plaats
van vaste camerasystemen te werken. De
twee schreven daarvoor een beleidsplan.
De studenten gingen uit van een geheel
nieuwe situatie, waarbij alle systemen
mobiel zijn.
Koene richtte zich vooral op de gevolgen
voor de bedrijfssituatie, Haasnoot bekeek

hoofdzakelijk het financiële plaatje. Met
marktonderzoeksresultaten binnen de
uitvaartmarkt lieten ze berekeningen los
op de beoogde situatie en maakten ze een
schatting van de kosten. Ze brachten
onder meer in kaart hoeveel een systeem
Memoria Media zou kosten in de aanschaf. Uit gesprekken met leveranciers
bleek dat een licht en goed te transporteren camerasysteem een goede optie
was. Dat zou dan door iemand moeten
worden geplaatst en na de uitvaart weer
moeten worden meegenomen.
Hun eindconclusie: een mobiel systeem
is een noodzaak voor uitbreiding binnen
en buiten Nederland. Het levert bovendien een hoop winst op. Haasnoot: “Je
kunt meer vraaggericht te werk gaan. Een
mobiel systeem is gemakkelijker en vaker
te gebruiken. Je bent niet afhankelijk van
één locatie.” Eén van de randvoorwaarden
is wel dat voor bepaalde onderdelen
mogelijk specialisten moeten worden
ingezet, bijvoorbeeld logistieke experts.
Erwin Wullems van Memoria Media is
tevreden over de bijdrage van de studenten. “Ze hebben er veel energie in gestoken. Het logistieke deel had wel nog wat
beter uitgezocht kunnen worden. De
markt hebben ze daarentegen goed in
beeld gebracht.” De eigenaren van
Memoria Media willen in eerste instantie
gedeeltelijk overgaan op mobiele systemen.
Koene en Haasnoot zijn op hun beurt te
spreken over hun uitstapje naar het
bedrijfsleven. Koene: “Het heeft ons wel
een hele hoop tijd gekost. Het vak was op
slechts drie studiepunten berekend en we
hebben er veel meer tijd ingestoken.
Maar het was een briljante ervaring. Je
idee moet gewoon goed zijn, maar hoeft
ook weer niet exceptioneel te zijn. De
Nobelprijs hoef je er niet mee te
winnen.”/

.
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Wachten op de waardin en verlossing

/Patatje Oorlog?

Een absurde komedie over het
grenzeloze vertrouwen in de
komst van een ramp en het
onvermogen tot ingrijpen. Dat
belooft theatergezelschap
Vrienden van de Dansmuziek
met ‘De Waardin’, op woensdag
18 februari op de planken van
het Gaslab.
De mannen Iks en IJ wachten
achter een getekende bar op de
bazin op wier café ze letten,
maar die maar niet terugkomt.
Ze raken in gesprek over leven
en religie (de één is gelovig, de
ander niet) en maken samen de
balans op van hun leven en de
hedendaagse maatschappij.
Intussen gebeuren steeds meer
vreemde dingen in het café, met
‘een eindeloos spel van twijfels,
achterdocht, draaikonterij en, bij
gebrek aan autoriteit van de
waardin, het ontlopen van verantwoordelijkheid’ tot gevolg,
beloven de makers. Oh ja, én
ontploffende baby’s, niet te
vergeten.
De teksten van ‘De Waardin’
komen uit de pen van de jonge
schrijver, dichter en columnist
Oscar Kocken, in 2004 winnaar
van schrijfwedstrijd Write Now!
en afgelopen jaar door weekblad
Revu bestempeld tot talent van
2008. Volgens Kocken was het
niet de bedoeling om met ‘De
Waardin’ een komedie te schrij-

Toneel voor echte kinderen in de
echte wereld, dat vragen oproept,
laat zien dat oplossingen vaak niet
voor de hand liggen of er gewoon
niet zijn. Dat is Hetpaarddatvliegt,
een jeugdtheatergezelschap van
Eindhovense bodem. In de
spannende voorstelling ‘Patatje
Oorlog?’ bereiden de kinderen zich
voor op een oorlog die de vol wassenen hebben veroorzaakt. Ze
willen ervoor zorgen dat het
ophoudt en nooit meer gebeurt. Te
zien in Plaza Futura van vrijdag 13
tot en met woensdag 17 februari.
Zie www.plazafutura.nl.

Foto: Paul Vos

/Level 42

ven, ‘maar het is helaas bijzonder grappig geworden’.
Volgens de recensent van Trouw
die ‘De Waardin’ besprak, maakte schrijver Kocken met het stuk
duidelijk een variant op het
beroemde toneelstuk ‘Wachten
op Godot’ van de Ierse schrijver
Samuel Beckett: ‘Twee zwerverachtige figuren die tevergeefs
wachten op de verlossing, hier in
de figuur van de mysterieuze

waardin’. De recensent spreekt
verder van een intrigerende
voorstelling ‘in een prachtig
tweedimensionaal decor’ die op
het netvlies blijft.
‘De Waardin’ is de zesde voorstelling van Vrienden van de
Dansmuziek, een groep van vijf
jonge en ambitieuze theatermakers afkomstig van de
Amsterdamse toneelschool,
naar eigen zeggen met een voor-

liefde voor een uitvergrote realiteit binnen actueel en humoristisch theater. De vijf spelen in
wisselende combinaties; in ‘De
Waardin’ staan Arent-Jan Linde
en Joost Claes op de bühne./

.

Te zien in het Gaslab op woensdag 18
februari vanaf 20.30 uur. Studenten
hebben vrije toegang, overige bezoekers kunnen vanaf maandag 16 februari
plaatsen reserveren bij Studium
Generale, tel. (247) 4900.

Steentjes bijdragen aan duurzaam bouwen
Kennis en technologie hebben onze wereld
kleiner gemaakt, andere culturen dichterbij
gebracht en bijgedragen aan ontwikkelings samenwerking. Toch slagen veel armere landen
er nog altijd nauwelijks in om een maatschap pelijke inhaalslag te maken. In De Zwarte Doos
vertelt dr.ir. Emilia van Egmond van de faculteit
Bouwkunde over hoe ingenieurs, door over dracht van kennis en technologie, van betekenis
kunnen zijn.
Als senior lecturer en onderzoeker bij de sectie
Bouwtechniek van de faculteit Bouwkunde
houdt Van Egmond zich voornamelijk bezig met
bouwtechnische innovatie, technologie en
duurzaam bouwen. “Het onderzoek is niet alleen
gericht op ecologisch aspecten, maar houdt ook
rekening met maatschappelijke en economische

aspecten. People, planet and profit dus”, aldus
Van Egmond.
Ingenieurs en hun technologische ontwikke lingen en innovaties spelen een belangrijke rol
in duurzaam bouwen, vooral in het verspreiden
van kennis. Met name in ontwikkelingslanden
zijn technologische kennis, kunde en middelen
vaak ver te zoeken, weet Van Egmond.
Om aankomend ingenieurs hiervan al tijdens
hun studie te doordringen, worden regelmatig
projecten in het buitenland opgezet, zoals het
recente Ghana-project van studievereniging
SUPport waarvan Van Egmond projectleider was.
De studenten bogen zich over oplossingen voor
betere huisvesting en levensomstandigheden
voor de lagere klassen. “Het is nog de vraag in
hoeverre hun aanbevelingen in Ghana beklijven.

Maar de studenten zijn in korte tijd veel kennis
en ervaringen rijker geworden, die ze via alleen
onderwijs of informatie nooit hadden gekre gen.”
Volgens Van Egmond is het leerzaam dat studen ten meer inzicht krijgen in de verschillen in de
praktijk waarbinnen een technologie wordt
gebruikt. “Dit geldt niet alleen in ontwikkelings landen; ook binnen Europa verschillen die
omstandigheden al.”
De lezing ‘Bijdragen aan duurzaam bouwen’ is
op maandag 16 februari van 19.30 tot 22.00 uur
in De Zwarte Doos. Belangstellenden kunnen
vooraf in Vertigo de tentoonstelling bekijken
van het SUPport-bouwproject in Ghana. Na
afloop van Van Egmonds lezing vertellen de
studenten meer over hun reis.

Dansen voor babyboomers in de Effenaar
Ouderwets goede feesten waar
veertigplussers kunnen
swingen op ‘echte’ muziek: dat
is ‘40up’ in een notendop.
Babyboomers die tijdens
theaterbezoekjes of brave
etentjes thuis met vrienden
onderhuids terugverlangen
naar een avondje zorgeloos aan
de zwier, kunnen vrijdag 13
februari hun hart ophalen
tijdens de eerste ‘40up’dansnacht in de Effenaar.
‘Meestal heb ik vrijdagavond
ernstig last van instortingsverschijnselen, maar nu rolde ik
ouderwets om 03.30 uur een taxi
in.’ ‘In jaren niet meer zo lekker
gedanst, daar kan geen sportschool tegenop.’ ‘Zelfs mijn
man heeft de hele avond op de
dansvloer gestaan; dat deed hij
vroeger nooit!’ Bezoekers van
eerdere ‘40up’-feesten in de
Amsterdamse Melkweg zijn
vrijwel unaniem lyrisch over
hun swingende trip down
memory lane.
Een groot deel van de generatie

die opgroeide met de Beatles, de
Stones en James Brown is nog
lang niet klaar voor een bestaan
achter de geraniums; veertigplussers gaan nog altijd graag
met de voetjes van de vloer, is de
overtuiging van producent en
programmamaker Harry de
Winter, die ‘40up’ startte.
Samen met collega-dj Alex van
Oostrom kiest hij de muziek
voor de dansfeesten (jaren
vijftig, zestig en zeventig), die
visueel wordt ondersteund door
de originele videobeelden, afkomstig uit het beroemde cliparchief van Fenno Werkman dat
onder meer het beeldmateriaal
voor ‘Popquiz a gogo’ levert.
Maar, zo benadrukt De Winter:
“De sfeer wordt vooral gemaakt
door de bezoekers zelf: veertigen vijftigplussers die eindelijk
de juiste omgeving hebben
gevonden om weer als vanouds
met de voetjes van de vloer te
gaan en een te gekke avond en
nacht te beleven”.
Dat Eindhoven de tweede stad is
waar hij met zijn veertig-plus-

De nostalgie van de jaren tachtig
viert op zaterdag 14 februari
hoogtij in Muziekcentrum Frits
Philips. Daar treedt vanaf 20.15 uur
Level 42 op, de befaamde Britse
popformatie die zo’n kwart eeuw
geleden hits scoorde met ‘Lessons
in love’ en ‘Heaven in my hands’.
Entree 35 euro, zie voor meer info
www.philipshall.nl.

/Explosief
lachen

Na de succesvolle maandelijkse
Comedy Nights in de Effenaar van
de afgelopen twee jaar, neemt
Comedy Explosion de fakkel van de
lach over. Elke tweede zaterdag
van de maand bezetten standuppers van dit Nederlandse
comedycollectief de planken van
het popcentrum. Onder hen Javier
Guzman, Kristel Zweers en Wilko
Terwijn; wie wanneer speelt, hangt
af van wie op welk moment in
topvorm is voor de best mogelijke
avond.
Zaterdag 14 februari vanaf 20.00
uur, voor tien euro ben je erbij.
Zie www.effenaar.nl.

/Zonnestelsel

Het zonnestelsel staat centraal
tijdens het aankomende universi teitscollege in de reeks Big
History, maandag 16 februari vanaf
15.30 uur. Hoogleraar sterrenkunde
Carsten Dominik geeft in De Zwarte
Doos een overzicht van de huidige
kennis van zon en planeten en
belicht aan de hand daarvan het
ontstaan en de ontwikkeling van
ons zonnestelsel.
Studenten kunnen zich via
Studyweb opgeven voor het
keuzevak Big History, maar bij vol doende plaats zijn de in totaal
twaalf universiteitscolleges (plus
gastcollege) ook toegankelijk voor
andere belangstellenden. Vooraf
aanmelden via big.sg@tue.nl.

/Intelligent
design
Foto: Claude Vanheye-CVS.

feesten neerstrijkt, is niet toevallig. De Winter begon er zijn
carrière en presenteerde onder
andere de Midzomernachtspektakels die de Effenaar eind
jaren zeventig produceerde.
Binnenkort kunnen veertigplussers ook in Utrecht, Rijssen

en Den Haag hun hart ophalen
tijdens de dansnachten van
‘40up’./

.

‘40up: Let’s dance again’ in de Effenaar
begint 13 februari om 21.00 uur, de
entree bedraagt vijftien euro. Zie ook
www.40up.nl en www.effenaar.nl.

Gratis aan de zwier?
De Effenaar geeft vijf sets van twee kaarten weg voor ‘40up: Let’s dance
again’. Belangstellenden kunnen er tot morgen, vrijdag 13 februari,
16.00 uur een gooi naar doen via hilde@effenaar.nl
(onder vermelding van naam en telefoonnummer).

Het wetenschappelijk gehalte van
creationisme en intelligent design
wordt op woensdag 18 februari in
de Blauwe Zaal besproken door de
Vlaamse bijzonder hoogleraar
Johan Braeckman. Hij zet het
opkomend creationisme (het idee
dat het Bijbelse scheppingsverhaal
letterlijk waar is) en daaruit voort komende labels als intelligent
design af tegen de evolutietheorie
van Darwin (die stelt dat evolutie
van soorten wordt gedreven door
natuurlijke selectie). In de Blauwe
Zaal van het Auditorium vanaf 11.45
uur.

12 februari 2009 Cursor
14/ Studentenleven

Creatief met beton

Cultuur op studentenkamers
Eindhoven zal vanavond,
donderdag 12 februari,
doorkruist worden door
tientallen fietsers, pendelend van de ene studentenkamer naar de
andere. Het Studentenkamerfestival (StukaFest)
kan net als vorig jaar op
veel cultuurliefhebbers
rekenen. In vijftien
kamers verspreid over
heel Eindhoven zijn evenzoveel optredens.
Bezoekers kunnen onder

meer naar muziekoptredens van Cool Genius,
Arthur Adam en Skiggy
Rapz, naar theater van Roel
en Anna en naar een literair optreden van Jaap
Robben. Eén van de publiekstrekkers,
Howard
Komproe, heeft moeten
afzeggen. Zijn vervanger is
cabaretier Murth Mossel.
Met een optreden van
singer/songwriter Jascha
van Roij, op dinsdag 10 februari bij het Auditorium,
probeerde de organisatie

nog eens extra de aandacht
op het StukaFest te
vestigen. Volgens pr-coördinator Mark Wesdijk was
dinsdagmiddag meer dan
de helft van de kaarten
verkocht. “Vorig jaar is op
het laatst ook nog veel
verkocht. We zijn tevreden
als we dadelijk tegen de
zeventig
procent
uitkomen; dat verwachten we
nog wel te halen.” Studenten kunnen elk naar drie
optredens. Daarna is er een
feest in de Effenaar./

.

B o ll y wo o dd a ns e n i n h e t G as l a b
Foto: Bart van Overbeeke

De workshop ‘I love
beton’ moest eerstejaars
studenten Bouwkunde
donderdag 5 februari de
fijne kneepjes leren van
het werken met beton. De
dertig deelnemers
kregen eerst uitleg en
mochten vervolgens zelf
aan de bak in Vertigo.
Met een plaat bekistingsmateriaal en piepschuim
maakten de workshopdeelnemers een mal. Ieder
team van drie tot vier

personen kreeg zo’n vijfentwintig liter beton en
moest daarmee een zo
sterk mogelijke overspanning maken van een
halve meter. De workshop
is een initiatief van EvaCie,
de eerstejaarscommissie
van
studievereniging
CHEOPS.
Door bepaalde technieken
kan de sterkte worden
beïnvloed, vertelt Evelien
Besseling van CHEOPS.
“Door een boog te maken,
kun je de trekkracht

bijvoorbeeld
vergroten.
Sommige
studenten
vonden het wel moeilijk
om een goed ontwerp te
maken, maar hun bewustzijn van het materiaal is zo
wel toegenomen.” Het
beton moet de komende
tijd nog harden. De
winnaars van de workshop
worden
daarom
pas
donderdag 19 februari
bekend gemaakt. De ontwerpen worden getest op
sterkte, ook is er een originaliteitsprijs./

.

Voedselbank profiteert van ontgroening
Vier leden van het
Eindhovens Studenten
Corps hebben maandagmiddag bij de Albert
Heijn XL aan de Limburglaan een inzamelingsactie gehouden. Ze
vroegen klanten van de
supermarkt of zij bij het
boodschappen doen wat
extra producten wilden
kopen voor de Voedselbank. De actie was onderdeel van een ontgroeningsopdracht voor de
eerstejaars studenten.
Bas Groen (student Biomedische
Technologie),
Nick Laarhoven, Thomas

van Stokkom en Stijn
Stovers (allen Technische
Bedrijfskunde)
spraken
klanten bij het binnengaan
van de supermarkt aan. Als
die positief reageerden op
de actie van de ESC’ers,
kregen ze van de studenten
een boodschappenlijstje
met daarop de voor de
Voedselbank
bestemde
producten - voornamelijk
houdbare artikelen, zoals
babyvoeding, thee, koffie,
pasta, luiers en blikgroenten.
Een groot deel van de aangesproken
AH-klanten
bleek bereid de portemonnee te trekken voor de

behoeftige medemens. “Ze
kozen wel heel vaak voor de
pasta; die was namelijk in
de aanbieding”, vertelt
Groen. De studenten
stonden achter de kassa
klaar om de extra gekochte
goederen in ontvangst te
nemen, in totaal enkele
honderden artikelen. “De
opdracht was om de publiciteit te halen”, zegt de eerstejaars. “En we vonden dat
we dan ook meteen maar
iets
goeds
moesten
doen.”/

.

Foto’s: Rien Meulman

“We zijn goed afgebeuld. De
meesten waren helemaal kapot aan
het eind,” vertelt Naomi Baan
Hofman van de India-commissie van
studievereniging Intermate met een
lach. Ze vond de workshop Indiase
dans zwaar, maar ‘ontzettend leuk’.
De studievereniging van Technische
Innovatiewetenschappen en
Studium Generale hielden dinsdag
10 februari in het Gaslab een avond
over India.
Zo’n dertig studenten gaan in maart mee op
reis naar India; dinsdagavond was een voor proefje daarvoor. Dr. Jos Gommans van de
Universiteit Leiden hield een lezing over cul turele verschillen; een oud-student vertelde
over gewoontes en gebruiken in India. Baan
Hofman: “We hebben veel praktische infor matie gekregen. Ze kijken in India bijvoor beeld raar op als je een bedrijf al een maand
van tevoren belt om een afspraak te
regelen.” Na de lezingen volgden een op treden van twee danseressen en een lesje in

Bollywood-dansen: een heel expressieve
dans. De India-avond telde zo’n vijftig
bezoekers.
De studenten doen in maart in India onder
meer bedrijven en bezienswaardigheden
aan. Ook bezoeken ze een project in
Mombay waar waterputten in een sloppen wijk worden gebouwd. Van tevoren zullen ze
daar geld voor inzamelen, onder meer bij een
benefietdiner in de kantine van het Paviljoen
op vrijdag 27 februari. Inschrijven hiervoor
kan via www.intermate.nl.

En hoe is het in Induruwa?

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.

Je bent eigenlijk zo goed
als klaar met je studie en
je wilt, voordat je gaat
werken, nog even
compleet iets anders gaan

doen. Wat doe je dan? In
mijn geval vertrek je naar
Sri Lanka om ruim drie
maanden vrijwilligerswerk te doen.
Ik werk nu in het Lideke
Wery Educational
Institute, een instituut
dat Engels en ict-lessen
geeft aan kansarme Sri
Lankaanse jongeren. De
school is opgericht door
het Nederlanse wervingsen selectiebureau
Ebbinge & Company ter
nagedachtenis aan hun
collega Lideke Wery, die
in 2004 bij de tsunami
om het leven kwam. Elke
drie maanden stuurt
Ebbinge een Nederlandse
student als vrijwilliger
naar de school.

Ik werk binnen het instituut als projectcoördinator. Dit betekent dat ik
mij bezighoud met het
verder uitbouwen van het
instituut en dat ik medeverantwoordelijk ben voor
de dagelijkse gang van
zaken in het instituut. Zo
probeer ik zonnepanelen
voor het instituut te
regelen en ben ik bezig
om onze jaarrekening
door een accountant te
laten controleren. Verder
geef ik samen met een
Nederlandse projectmanager dagelijks leiding
aan de tien Sri Lankanen
die in het instituut
werken. Dit levert mooie
situaties op. Ze werken
hier toch heel anders dan

we in Nederland gewend
zijn. Zo zullen de
stafleden nooit ‘nee’
tegen mij zeggen als ik
iets vraag en is het altijd
maar de vraag of er daadwerkelijk iets gebeurt als
je even niet oplet.
Buiten het werk in het
instituut heb ik redelijk
veel tijd om wat van Sri
Lanka te zien. Ieder
weekend maak ik een kort
reisje of ga ik surfen in
een nabijgelegen strandplaats. Sri Lanka is een
prachtig land met veel
bezienswaardigheden:
tempels van meer dan
tweeduizend jaar oud,
koloniale steden,
prachtige berglandschappen en ‘bounty-

stranden’. Helaas zit er
ook een minpuntje aan
Sri Lanka: er woedt sinds
vijfentwintig jaar een burgeroorlog tussen de twee
grootste etnische groepen
in het land. Gelukkig is

het instituut aan de
andere kant van het
eiland gevestigd en merk
ik normaliter vrijwel niets
van deze ontwikkelingen.
Guus Aerts, student
Scheikundige Technologie
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Meteoor een halve eeuw
Meteoor, het zeventienkoppige dispuut van het Eindhovens
Studenten Corps, bestaat vijftig jaar en gaf daarom vrijdag
6 februari groot feest. Zo’n tweehonderd genodigden
kwamen naar het dispuutshuis aan de Schouwbroekseweg.
Na het diner met zeventig personen aan lange houten tafels
volgde het feest met de andere gasten. De meeste feest gangers waren Eindhovense studenten, maar er waren ook
dispuutbesturen uit onder meer Tilburg en Maastricht. In
totaal ging er grofweg achthonderd liter bier doorheen; er
werd gefeest tot in de vroege uurtjes.
Een speciale commissie van Meteoor werkte de afgelopen
maanden aan de almanak ‘Impact’ met de geschiedenis van
en wetenswaardigheden over Meteoor, die dezelfde avond
is uitgereikt. Secretaris Tijn van der Heijden vertelt: “Ze
hebben er een tijd fulltime aan gewerkt. Dat heeft ze wel een
paar studiepunten gekost, vermoed ik.” Op de foto bekijken
twee dames van SSRE-dispuut La Donna è Mobile de
almanak. Foto: Rien Meulman

Veel vwo’ers kiezen fout

Bij de les met sms
Studenten van de Vrije
Universiteit kunnen
vragen tijdens college
voortaan per sms beantwoorden. Doordat ze
anoniem blijven, geven
ze sneller een eerlijk
antwoord.
Docenten die willen peilen
of studenten de stof wel
begrijpen, krijgen vaak
weinig respons als ze studenten vragen hun hand
op te steken. Angst voor
een verkeerd antwoord
speelt daarbij een rol.
Samen met het bedrijf
Sendsteps heeft de VU een
systeem
in
gebruik

genomen waarbij docenten
meerkeuzevragen
stellen in hun PowerPointpresentaties. Studenten
antwoorden per sms en de
uitslag
wordt
direct
zichtbaar in een staafdiagram. Als er veel fouten
zijn gemaakt, kan de
docent meer uitleg geven.
Ook voor het zichtbaar
maken van meningen en
het op gang brengen van
discussie is het smsstemmen handig, blijkt uit
de proef die de VU heeft
gedaan. Studenten betalen
de sms’jes zelf; deelname
is niet verplicht. (HOP)/

.

Te veel vwo’ers kiezen voor de verkeerde
universitaire studie: ruim een kwart stapt
binnen een jaar over naar een andere opleiding en nog eens tien procent wijkt uit
naar het hbo of stopt er helemaal mee. Dat
meldt studiekeuze123.nl. De website richt
de schijnwerper op deze getallen uit het
onlangs verschenen overheidsrapport
Kennis in Kaart 2008. Er lijkt sprake van
een stijgende lijn: het aandeel uitvallers en
switchers is 1,1 procent gestegen ten
opzicht van een jaar eerder. Volgens
Studiekeuze123.nl kost de studie-uitval
jaarlijks 5,7 miljoen euro.
Uit eerder onderzoek blijkt dat uitvallers
zich meestal minder goed hebben georiënteerd. De blijvers hebben bij hun studiekeuze twee keer zo vaak gebruik gemaakt
van een onafhankelijke bron als de uitvallers. In de Studentenmonitor 2007 is
gevraagd naar de reden van afnemende
motivatie van studenten. Toen zei bijna 23
procent van de ongemotiveerde wo-

eerstejaars bij aanvang een verkeerd beeld
van de opleiding te hebben gehad. Onder
hbo’ers was dat 18 procent. (HOP)

Problemen oplossen
De Board of European Students of
Technology (BEST) houdt woensdagavond
18 februari een Engineering competition in
het Auditorium. Studenten gaan in
groepjes van vier aan de slag met een casestudie. Dat kan het bouwen van een overbrugging zijn, of een constructie die een
bepaald gewicht kan dragen. Wat precies de
opdracht wordt, wil BEST niet verklappen.
De twee beste teams mogen naar de
Benelux-finale in april. De winnaars
hiervan mogen in augustus naar de
European BEST Engineering Competition.
Voor de drie besten in Eindhoven zijn er
verschillende prijzen met een totale waarde
van driehonderd euro. Inschrijven voor de
lokale competitie kan nog tot en met
komend weekend via best@tue.nl. Zie ook
www.besteindhoven.nl/bec2009.

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
Vincent van Duijnhoven en Rick Maas (beiden vierdejaars Scheikundige
Technologie). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar.

Dagmar Cats is bijna 21
jaar en komt oorspronke lijk uit Eindhoven. Ze is
vierdejaars studente
Bouwkunde, maar heeft
haar studie dit jaar stil gelegd om de functie com missaris vakinhoudelijke
relaties te vervullen bij
CHEOPS. Voordat ze aan
haar bestuursjaar begon,
heeft ze de commissie voor
ProjectB gedaan, een
ontwerpwedstrijd voor de
brug over de Dommel voor
Bouwkundestudenten.
Haar hobby’s zijn dansen
en scouting, op sportief
vlak doet ze aan steps en
pilates. Ze heeft een bij baantje bij een particulier
opleidingsinstituut. Haar
must-have-items zijn
chocola en de NRC-next.
Ook moet ze altijd fruit en
thee in huis hebben - én
kletsende huisgenootjes.
Tekst: Anniek den Hamer
en Berdien Zwarthoed
Foto’s: Bart van Overbeeke

Het eerste wat de mannen
opvalt, zijn de vrouwen schoenen voor de kast en de
knuffel op het bed. Na enige
twijfel of deze schoenen mis schien van de vriendin van
deze student zijn, wordt
besloten dat dit de kamer
van een vrouw is. Mannen
hebben meestal geen knuffel
nodig om mee te slapen. Ook
de grote schilderijen met
bloemen erop bevestigen dat
dit de kamer van een vrouwe lijke student is. Rick merkt
op dat deze meid een oud
Calculus-boek in de kast
heeft staan. Ze moet dus een
ouderejaars zijn, maar van
welk jaar is moeilijk vast te
stellen. Verder weet hij te

vertellen dat de tekst op de
flyer ‘Beter een blauwtje
lopen dan een groentje
blijven’ het thema is geweest
van een Bouwkundefeest; ze
zal dus wel Bouwkunde
studeren. Op de kalender
aan de muur staat echter dat
ze naar Milaan is geweest.
Rick denkt dat ze daarheen is
gegaan voor een studiereis.
Misschien studeert ze dan
Industrial Design, denkt hij,
want Milaan vindt hij echt
iets voor die studie. Verder
zien de mannen het boek
‘The devil wears Prada’ en
vele Harry Potter-boeken in
de kast staan; lezen is vast
één van haar hobby’s. Aan
alle flyers op haar prikbord

te zien is ze een echt
feestbeest. Ze houdt vast
ook van trancemuziek, denkt
Vincent. Maar ze zal wel een
net meisje zijn hoor, voegt
hij eraan toe. Ze is ook pas
jarig geweest, denken de
mannen; of ze is gewoon te
lui geweest om alle verjaar dagskaartjes van het
prikbord te halen. Volgens
Rick is haar must-have-item
een leesboek. Vincent denkt
echter dat ze altijd een etui
met kleurpotloden bij zich
moet hebben, zodat ze te
allen tijde haar creativiteit
tot expressie kan brengen.
Hij ziet op de kalender ook
het puntje ‘constitutieborrel’
staan. Rick voegt hieraan toe

dat ze dan misschien een
bestuursfunctie heeft. Ook
ziet hij een sinterklaas gedicht hangen en weet hij
een voornaam te ontcijferen.
Nu kan hij de link leggen
tussen CHEOPS, de constitu tieborrel en de meisjesnaam:
dit is een dame uit het
CHEOPS-bestuur en haar
naam is Dagmar! Ondanks
dat de Cursor-fotograaf zijn
best doet om de identiteit
van de student zo goed
mogelijk te verbergen, zijn
de foto’s blijkbaar niet altijd
opgewassen tegen hele
goede ogen…

Hightech campus
Stel je wordt midden op
het TU/e-terein neergezet
en er is niet verteld dat je
op het terrein van een
technische universiteit
bent. Zou je dat dan uit je
omgeving kunnen aflei den? Straalt onze campus
uit dat we een technische
universiteit zijn waar
hightech onderwijs en
onderzoek plaatsvinden?
Natuurlijk niet! De grijze
en grauwe gebouwen, de
slechte staat van de
klinkerwegen, het abso lute gebrek aan ook maar
een enkele uitstalling van
technologie - wat zonde!
De campus straalt in mijn
ogen helemaal niets uit,
hoogstens een enorme
kilheid en saaiheid.
Waarom staan er aller hande kunstwerken die
voor de gewone kijker
helemaal niets met
techniek te maken
hebben? Waarom zie je
niks technisch op de hele
campus? Waarom gebruikt
de TU/e haar campus niet
als grote proeftuin?
Hopelijk wordt tijdens de
nieuwbouw in het kader
van Campus 2020 (of
Campus 2030?) ook
gedacht aan de uitstraling
van de gebouwen en het
terrein - maar eigenlijk is
dat te laat. Je moet niet
wachten totdat je ineens
alles aanpakt; begin er
gewoon nú al mee.
Vorig jaar was er een goed
initiatief: de plastic
‘vlaggen’ langs het
Limbopad. Oké, de uit voering was misschien
niet helemaal geslaagd,
maar je kreeg tenminste
het idee dat je het terrein
van een TU opliep. Ik zou
zeggen: maak weer zoiets,
waarom de nieuwbouw plannen afwachten? Zet
een groot videoscherm op
het grasveld voor het
Auditorium waar de TU/e
en (studie)verenigingen
aankondigingen op
kunnen zetten. Asfalteer
de straten even. Waar is de
led-straatverlichting?
Waar zijn de zonnecellen?
Waar zijn de leen-Segways
waarmee je je over de
campus kunt verplaatsen?
We hebben zo’n mooi
groot stuk land middenin
Eindhoven; doe daar eens
iets leuks mee!
Roy Warmerdam is
student Elektrotechniek.
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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:

Tine-Loes Hemmes / 22 / vierdejaars
Bouwkunde
Wanneer: sinds 2005
Wat:
zelfgemaakte foto
Waarom: “Dit is een winkeltje in een sloppenwijk
in Kayamandi, Stellenbosch in Zuid-Afrika. Ik vind
de kleurtjes leuk en grappig; zo’n winkeltje te
midden van al die hutjes. Ik heb daar in 2005 vier
maanden vrijwilligerswerk gedaan: bijles wiskunde
en Engels gegeven op een middelbare school en een
vakantieprogramma voor de bibliotheek opgezet.
Daarvoor ben ik met mijn middelbare school op uitwisseling in Zuid-Afrika geweest op een particuliere
blanke school. Het was een toptijd, maar ik had wel
het idee dat het afgeschermd was van de werkelijke
situatie. Ik wilde méér zien, het echte leven daar.
Met Tint ben ik bijvoorbeeld naar Rwanda geweest,
naar een conferentie over
de Afrikaanse jeugd en
armoedebestrijding in
een roerig land. Vanuit
elk Afrikaans land kwam
een afvaardiging studenten, elk met een eigen
verhaal, en dat was zeer
indrukwekkend.”
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
Dit wordt een prachtig jaar! Om te
beginnen is het natuurlijk feest: ons
weekblad bestaat vijftig jaar. Hoewel
bestuursvoorzitter Lundqvist in het
jubileumnummer weinig vriendelijke
woorden voor zijn blad heeft: hij vindt
het ‘wat schreeuwerig’. Hoewel zijn
opmerking “Ik heb er geen last van”
ook niet als een compliment klinkt,
heeft hij het toch goed met Cursor voor:
hij was op de feestreceptie.
Maar er is nog veel meer. De TU/e
bestaat 53 jaar, en voor mij persoonlijk:
ik heb 9 jaar ‘gezeurd’, ben in december 49 jaar getrouwd, in mei 48 jaar
doctorandus, in januari 38 jaar doctor

(ik ben een laatbloeier - nog steeds) en
ik mag me al 29 jaar ‘professor’
noemen - dat mag trouwens iedereen.
Prachtige getallen!
Veel belangrijker: als u dit leest, is het
op de dag af tweehonderd jaar geleden
dat Abraham Lincoln (Abe) en Charles
Darwin (Ape) geboren werden. Lincoln
(spreek uit Linken) wordt door
sommigen gezien als de bevrijder van
de zwarte slaven, door anderen als de
verantwoordelijke voor de 620.000
doden ten gevolge van de burgeroorlog
- meer Amerikaanse doden dan in alle
latere oorlogen samen. Het Lincoln
Memorial op de Mall in Washington is
een bedevaartsoord geworden, ook voor
Barack Obama, de meest Afrikaanse
Amerikaan in de VS.

Maar het lopende jaar is vooral aan
Darwin gewijd. Andries Knevel heeft
daarin al aanleiding gezien om zijn
Christenvis in te ruilen voor een
Darwinvis. Ik leg het uit: de vis
(ichthus) is een oud christelijk
symbool, dat in de vroege christentijd
in het schemerdonker op Romeinse
muren werd gekrast, zoals mijn
vriendjes ‘s avonds drieletterwoorden
op muren schreven. Ik heb die vis al
eens uitgelegd. Amerikaanse nietcreationisten maken reclame voor de
evolutietheorie door op hun auto’s geen
‘Fish’ te plakken, maar een ‘Darwin
Fish’: een vis met pootjes; soms met het
inschrift ‘Darwin’, maar ook met ‘Devil’
of ‘666’. Ik kreeg er één (met Darwin)
toegestuurd door een oomzegster in de

VS. Je kunt ze bestellen op internet; het
trefwoord ‘Darwin Fish’ is voldoende.
Nog even terug naar de Cursorverjaardag. In de opsomming van
hoogtepunten heb ik de introductie van
Effe Zeuren gemist. Dat gebeurde nog
onder Fred Gaasendam. Het was een
open rubriek, waarin aanvankelijk vrij
veel geschreven werd. Mijn eerste
stukje verscheen, geloof ik, in april
2000. Maar de animo liep terug en de
redactie deed een oproep: ‘Wie ook ‘effe
wil zeuren’ over zaken die betrekking
hebben op de TUE, kan zijn of haar
bijdrage e-mailen naar cursor@tue.nl’.
Zoost gekomen.

