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FOM geeft geld voor
fusieplasma’s en cellen
TU/e-onderzoekers doen mee
in twee van de vijf nieuwe programma’s van de Stichting voor
Fundamenteel Onderzoek der
Materie (FOM). Dr. Kees Storm
(Technische Natuurkunde en
het Institute for Complex
Molecular Systems) gaat
onderzoek doen naar de manier
waarop cellen reageren op
mechanische prikkels. Bij het
tweede programma, dat draait
om het stabiliseren van fusieplasma’s, zijn prof.dr.ir.
Maarten Steinbuch (Werktuigbouwkunde), prof.dr. Niek
Lopes Cardozo en deeltijdhoogleraar prof.dr. Ute Ebert
(beiden Technische Natuurkunde) betrokken.
Storm laat weten dat het programma ‘Mechanosensing and
mechanotransduction by cells’
voortbouwt op een bestaande
samenwerking in het kader van
een eerder FOM-programma.
“Daarin hebben we de afgelopen
jaren mooi biofysisch werk
gedaan aan biopolymere materialen. Met het nieuwe programma verschuiven we meer
naar de echte biologie en gaan we
samenwerken met celbiologen
van universiteitsziekenhuizen
en het Nederlands Instituut voor
Neurowetenschappen. We willen
weten hoe cellen zich bewust
worden van de mechanische
eigenschappen van hun omgeving; welk mechanisme stelt
cellen in staat om te voelen? En
hoe geven ze die informatie vervolgens weer door in de vorm van
biochemische signalen?”

Modelleerwerk

Storm, bezig aan de TU/e een
groep op te bouwen, ontvangt
ruim drie euroton. Hij neemt een
belangrijk deel van het modelleerwerk voor zijn rekening. “Dit
project is een prima kans om ons

modelleerwerk aan een realistische biologische context te
toetsen. Dat is een belangrijke
nieuwe richting voor het
Eindhovense onderzoek.”

Turbulentie

Het andere FOM-programma
met TU/e-inbreng wordt geleid
door het FOM-instituut voor
plasmafysica in Nieuwegein,
vertelt de Eindhovense kernfusiehoogleraar Lopes Cardozo.
“In dit programma worden de
banden tussen het FOM-instituut en de universitaire groepen
versterkt en uitgebouwd. Er
komen dan ook diverse promovendi uit het programma hier
werken, zowel in mijn groep als
in die van Maarten Steinbuch.
We willen technieken ontwikkelen om plasma’s waarin kernfusie plaatsvindt stabiel te
houden en te voorkomen dat ze
afkoelen door het optreden van
turbulentie. Daarvoor moet je
exact kunnen meten wat er aan
de hand is en vervolgens regeltechniek toepassen om zaken te
corrigeren. De groep van Steinbuch behoort tot de top in deze
controletechnologie en is heel
succesvol in het fusieprogramma
geïntegreerd geraakt.”
Daarnaast levert deeltijdhoogleraar Ute Ebert vanuit het
Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam de
benodigde expertise op het
gebied van ‘multiscale’ numerieke
modellering.
Lopes
Cardozo houdt zich vanuit
Eindhoven bezig met de echte
plasmafysica: “Wij bestuderen
onder meer de wisselwerking
van turbulentie met de alfadeeltjes die vrijkomen bij het
fusieproces en kijken naar de
mogelijkheid om turbulentie te
onderdrukken door het plasma
heel snel te laten roteren.”
(TJ)/

.

Holstlezing door TU/e-prof Van Santen

Prof.dr. Rutger van Santen, hoogleraar Katalyse aan de TU/e-faculteit
Scheikundige Technologie, zal op woensdag 9 december de Holstlezing uitspreken. De lezing wordt voorafgegaan door een symposium
met als titel ‘Our World of Energy’. Na afloop ontvangt Van Santen de
Holst Memorial Award, een bronzen medaille ontworpen door Jos
Reniers. Van Santen heeft een indrukwekkende staat van dienst. Na
zijn promotie in Leiden (1971) ging hij werken bij Shell in Amsterdam.
In 1988 keerde hij terug naar de academische wereld als hoogleraar
Katalyse aan de TU/e, waar hij van 2001 tot 2005 rector magnificus
was. In 1997 ontving Van Santen de Spinozaprijs, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding in Nederland. Ook ontving hij de Gouden
Medaille van de Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging en
werd hij dit jaar toegelaten als fellow van de Royal Society of Chemistry.
De titel van de Holstlezing is ‘Energy, Catalysis and Society’.
Het symposium begint om 10.30 uur en de Holstlezing om 16.00 uur.
Beide vinden plaats in het Conference Centre op de High Tech
Campus Eindhoven en zijn gratis toegankelijk. Aanmelding is wel
verplicht en kan via www.holstmemoriallecture.nl. (TJ)
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‘Dank u wel Sinterklaas’
Terugkijkend op zijn bezoek aan de TU/e, op zondag
29 november, ziet Sinterklaas nog steeds al die lieve,
mooi geschminkte snoetjes voor zich. “Het gaf me
een heerlijk gevoel om tussen die honderden
kinderen te zijn. Ze keken met prachtige grote ogen
naar me op.” Verlegen waren de meesten van de 260
TU/e-kindertjes wel. Sinterklaas kon ze soms niet
eens goed verstaan. “En ze staken zo keurig hun
handje op wanneer ik iets vroeg. En veel jongens en
meisjes kwamen me netjes bedanken voor hun
cadeau, dat vond ik heel fijn.”
Eén kind was absoluut niet bedeesd, herinnert de
goedheiligman zich. “Een meisje van een jaar of drie
zong zo mooi een liedje voor me. Ze had een prachtige
stem en werd begeleid door een accordeon. Nee, zij

was niet verlegen, ze wilde liever niet eens ophouden
met zingen.” De muzikale hulde deed Sint erg goed.
Het was Sinterklaas opgevallen dat enkele Pieten nog
een beetje moe waren van activiteiten de avond ervoor.
Daar nam hij natuurlijk geen genoegen mee. Maar na
een goed gesprekje werden de Pieten zo actief als
Pieten horen te zijn en maakten ze op aangeven van
de Sint een mooie piramide voor het publiek.
Voordat Sinterklaas het podium opging, heeft hij nog
even gepolst hoe het humeur van Zielenpiet was. Zo
kon hij de kinderen precies vertellen hoe het ervoor
stond. Zielenpiet bleek nog steeds treurig te zijn.
Maar Sint kon de kinderen ook geruststellen:
“Sinterklaas bedenkt er nog wel iets op.” (NS)
Foto’s: Bart van Overbeeke

Eindhoven eerste stad met eigen Glazen Tent
Het weekend voor kerst zal op
het Eindhovense Catharinaplein
een Glazen Tent staan met de
functie van het welbekende
Glazen Huis van Serious
Request: geld inzamelen voor
een goed doel. Compositum
heeft het initiatief genomen en
hiervoor toestemming gekregen van 3FM. In alle Nederlandse studentensteden spannen
verenigingen zich in voor de
actie, Eindhoven is de enige die
het Glazen Huis kopieert.
Op verzoek van Compositum, de
koepelorganisatie van de drie
algemene studentenverenigingen, zal een bedrijf op 18 december een tent opzetten met daarin
drie glazen wanden. Daardoorheen kan het publiek zien dat zes
studenten honderd uur lang niet
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eten en drinken. “Een uitzondering wordt gemaakt voor het
avondeten”, legt Compositumvoorzitter Irene Boertien uit.
“Hiervoor is gekozen omdat de
actie het moet doen zonder begeleiding van een medische staf.
We proberen omliggende restaurants zover te krijgen dat ze
diners komen brengen.”

Liedjes

Het idee van Serious Request is
dat het publiek geld doneert om
liedjes gedraaid te krijgen. Dat
kan nu ook, zij het dat de aangevraagde muziek niet op de radio
te horen is, maar in een caravan
die naast de Glazen Tent staat.
Het onderkomen wordt overigens zo ingericht dat het Eindhovense publiek ook een beeld
krijgt van het studentenleven;
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kratten bier, een tv en oude
banken zullen niet ontbreken.
Het geld dat wordt opgehaald,
komt ten goede aan de landelijke
actie. Het Glazen Huis staat dit
jaar in Groningen. Serious
Request is een sinds 2004 terugkerende actie van de Nederlandse
radiozender 3FM om geld in te
zamelen voor projecten van het
Rode Kruis. Dit jaar wordt de
opbrengst gebruikt voor malariabestrijding.
Boertien zou ‘dolgraag’ zitting
nemen in het vastende team,
maar ze zal in de actieweek aanspreekpunt moeten zijn. “Ook
3FM komt langs. En wie weet
‘Hart van Nederland’.” De voorbereidingen zijn in volle gang.
Compositum werkt hiervoor
samen met de organisatie van
Eindhoven Winterstad. (NS)/

.
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Tom Peeters
“Je hebt tijdens een optreden maar één kans”
Ingrid Magielsen
Foto: Bart van Overbeeke
Als masterstudent
Biomedische Technologie Tom
Peeters (22) iets doet,
dan doet hij het goed. Zo won
hij met zijn klassieke altsaxofoon al drie keer de Finale
Jonge Solisten in Limburg en
won hij vorig jaar de
publieksprijs van het solistenconcours aan de TU/e. Hij heeft
zojuist de audities gehaald van
het Nederland Studenten
Orkest. En op dit moment is
hij dagelijks te vinden bij
Quadrivium, waar hij volop
bezig is met het organiseren
van de lustrumactiviteiten
voor het 45-jarig bestaan van
dit Eindhovens studentenmuziekgezelschap.
“We hebben best een ambitieus
programma, met onder meer
een groot lustrumconcert op de
Dommel. Mijn studie staat nu
op een lager pitje, tot ik weer
mijn volle aandacht kan geven

aan mijn stage en afstuderen.”
Hoewel zelfs het repeteren er nu
af en toe bij inschiet, oefent hij
toch bijna dagelijks een uur op
zijn saxofoon, de laatste tijd vooral in de Bunker. Daar werkt hij
mede aan het lustrumprogramma en aan de DrieTUconcerten:
een gezamenlijke tournee van de
studentenorkesten van de drie
technische universiteiten (op 11,
12 en 13 december) langs de drie
universiteitssteden.
Over zijn selectie bij het Nederlands Studenten Orkest: “Als
saxofonist heb je normaal niets
te zoeken in een symfonieorkest,
omdat in het repertoire nauwelijks saxofoonpartijen voorkomen. Dit jaar zochten ze
echter maar liefst drie saxen. Ik
heb alles aan de kant gezet om te
studeren voor de auditie en ben
gelukkig gekozen.”
Peeters ging op de basisschool
na twee jaar blokfluit saxofoon
spelen, speelde lang in een
fanfareorkest en heeft tot zijn
negentiende muziekles gehad.

Waarom is hij eigenlijk niet naar
het conservatorium gegaan? “Ik
was ook geïnteresseerd in techniek”, antwoordt hij. “Ik dacht
erover om Natuurkunde of Scheikunde te gaan studeren en in
Biomedische Technologie vond
ik een mooie combinatie.”
Inmiddels
heeft hij
voor de
richting
medische
beeldvorming gekozen.
Pas nadat hij aan de TU/e was
gaan studeren, won hij enkele
prijzen met zijn muziek. “De
prijs voor Jonge Solisten houdt
in dat ik een jaar gratis aan het
conservatorium van Maastricht
mag gaan studeren. Die prijs
heb ik zelfs drie keer gewonnen.
Ik zou dus in principe drie jaar
kosteloos aan het conservatorium
mogen studeren.” Hoewel dit
hem een verrijking lijkt, wil hij
eerst zijn studie BMT afmaken.
Hij realiseert zich wel dat het
lastig is om als klassiek saxofo-
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In de kapsalon in het Hoofdgebouw
treffen we kapster Marjan Reijbroeck die
net de laatste knippen zet in het haar
van student Anson van Rooij.
“Kort, maar wel gedekt, zie je?” Dit heeft
de kapster vaker gedaan. In september is
het acht jaar geleden dat Reijbroeck hier
de Kapper overnam, daarvoor had ze
negentien jaar bij een baas gewerkt. “Ik
ben alleen maandag, donderdag en vrijdag

nist een baan te vinden. “In een
symfonieorkest komen maar
weinig partijen voor saxofoon
voor. Ik zou het geweldig vinden
als ik uitvoerend musicus zou
kunnen worden, maar je moet
echt tot de top van Nederland
horen, wil je daar kans op
maken.”
“Ik heb
een paar
keer de
eer gehad
om als solist met een orkest te
spelen. Het is heel bijzonder om
begeleid te worden door een
grote groep. Vroeger stond ik te
trillen op mijn benen bij een
solo. Maar als je het vaker doet
en je vindt het leuk, wordt dat
vanzelf minder. Ik heb geleerd
om alleen met de muziek bezig te
zijn. Je hebt tijdens een optreden
maar één kans, je kunt je fouten
niet verbeteren. Met die druk
leer je omgaan.”
Peeters vertelt dat het tijd nodig
heeft voordat je een instrument
beheerst. “Maar een saxofoon is

“Ik kan mijn gevoel goed
kwijt in de saxofoon”

open; meer is niet gezond voor nek en
schouders. Om RSI te voorkomen, blijft
het hierbij. Ik wil gewoon lekker knippen
en gezellig met de mensen praten. Mijn
eigen ding doen.” Ze is dus heel tevreden.
Dat is Anson van Rooij ook - met zijn
nieuwe kapsel én met zijn studiekeuze.
“Ik ben voor het vijfde jaar TU/e-student,
maar qua vakken zit ik in het derde jaar
van Technische Informatica. Dat komt
omdat ik sinds 2006 ook filosofie studeer
in Tilburg. De combinatie is misschien
ongebruikelijk, maar de afwisseling houdt
voor mij beide disciplines interessant.”
Het is voor het eerst in jaren dat Van Rooij
op een kappersstoel zit. “Meestal knipte
de kapper die bij mijn ouders in Den
Bosch thuiskomt mij.” Maar met zijn
drukke agenda is de kapsalon in het
Hoofdgebouw vandaag ideaal. Wat
Reijbroeck betreft heeft hij geluk gehad:
“Normaal zit ik helemaal vol met afspraken.” Ze vraagt de filosoferende informaticus nog enkele malen of hij het echt kort

niet lastiger om te leren spelen
dan een ander instrument. Elk
instrument heeft zowel zijn
charmes als moeilijkheden. Zo
kan ik mijn gevoel goed kwijt in
de saxofoon. Ik leg veel emotie
in mijn spel door een vibrato in
de toon te leggen. Bij een klarinet waar je zonder vibrato speelt,
lijkt het me moeilijker om zo
expressief te spelen.” Peeters
heeft bij Quadrivium veel gelijkgestemden ontmoet met wie hij
zijn interesse voor klassieke
muziek deelt. “We zijn op
verschillende manieren met
muziek bezig, maar het verbindt
wel. Mijn vrienden thuis houden
wel van muziek, maar het zijn
geen klassieke-muziekliefhebbers. Ze waarderen wat ik
doe, maar weten niet waar ik
precies mee bezig ben. Volgende
week komen ze voor het eerst
luisteren bij het DrieTUconcert
op 13 december in Eindhoven.
Bij één van de stukken mag ik
een solopartij spelen. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinden.”/

genoeg vindt. Hij stelt haar gerust. En aan
de lokken op de grond te zien, is er
inderdaad een flink stuk af. (NS)
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Kenniswerkersregeling
compliceert begroting 2010
De TU/e heeft voor 2010 een
sluitende begroting opgesteld.
De invoering van de kenniswerkersregeling (KWR), waarbij
onderzoekers uit het bedrijfsleven tijdelijk gedetacheerd
worden bij de TU/e, maakte het
ditmaal wel complexer.
Maandag 30 november riep de
universiteitsraad het College
van Bestuur op zeer alert om te
gaan met de risico’s die aan de
KWR kleven.
Volgens de U-raad zitten aan de
KWR, waarvoor de overheid in
september van dit jaar groen licht
gaf, twee grote risico’s. Ir. Rinus
van Weert, voorzitter van de
financiële commissie van de Uraad: “Enerzijds kunnen projecten voortijdig gestopt worden,
waardoor de verwachte financiering wegvalt. En de regeling
kan
een
verdringingseffect
hebben, waardoor de inkomsten
uit de tweede en derde geldstroom in 2010 lager uitkomen
dan nu verwacht.” De wetenschappelijke staf van de TU/e
zou, vanwege de begeleiding van
onderzoekers uit het bedrijfsleven, minder tijd kunnen besteden aan het verwerven van
gelden uit de tweede en derde
geldstroom, meent de U-raad.
Ook wordt volgens de raad de verhouding tussen het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend personeel dat zich
bezighoudt met primair onder-

wijs en het onderzoek, nog
scherper gesteld. De raad vroeg
zich af of dat wel gunstig is.
CvB-lid mr. Jo van Ham erkende
dat de begroting dit jaar onder
grote druk tot stand was
gekomen en dat de KWR er een
forse invloed op heeft gehad.
Volgens hem is het verdringingseffect echter maar van tijdelijke
aard. Eind volgend jaar loopt de
KWR weer af. Hij voorzag op dit
moment geen verdere problemen.

Overschotten

De U-raad had ook nog een punt
van kritiek op de wijze waarop het
CvB omgaat met begrotingsoverschotten. Maandag werd bekend
dat de TU/e het derde kwartaal
van 2009 heeft afgesloten met
een positief saldo van ruim zes
miljoen euro. Bij de raad leeft het
beeld dat voor de besteding van
dergelijke overschotten geen
beleid bestaat, waardoor het een
ad hoc karakter krijgt. Volgens
Van Ham bestaat er wel degelijk
beleid op dit punt: “We hebben
een lijst met wensen van de
faculteiten, die we in de nieuwe
begroting nog niet hebben kunnen honoreren. Het gaat daarbij
om een totaalbedrag van vier
miljoen euro. Bij eventuele overschotten heeft het CvB de wensen
gerangschikt op prioriteit.” Van
Ham zegde toe de U-raad inzicht
te verschaffen in de lijst. (HK)/
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Vooralsnog geen supermarkt op campus

Op het TU/e-terrein komt voorlopig geen supermarktje. De studentenfracties PF en Groep-één hadden goede hoop hierop, maar deze werd
maandag 29 november in de raadsvergadering teniet gedaan door mr.
Jo van Ham van het College van Bestuur. Van Ham liet weten dat in de
ontwerpplannen voor de nieuwe W-hal wel een restaurant en café zijn
opgenomen, maar geen supermarkt. “Pas als de campus een substantiële woonfunctie zou hebben, ga je denken aan zoiets als een supermarkt.” De bestuurder ziet het ook niet als een taak van de universiteit
om voor zo’n faciliteit te zorgen. “Dat is eventueel iets voor een externe
partij. Maar als het gaat om zoiets als een AH Stop & Go; die zit op
loopafstand bij het station.” (HK)

OV-chipkaartautomaat in Hoofdgebouw

Studenten en medewerkers die de OV-chipkaart al gebruiken om met
de trein te reizen, kunnen sinds gisteren, woensdag 2 december, hun
chipkaart op de TU/e-campus opladen. De NS heeft daarvoor een
oplaadautomaat laten installeren in het Hoofdgebouw. Het apparaat
staat op de begane grond, vlakbij het Onderwijs en Studenten Service
Centrum, op een plek die goed bereikbaar is voor de campusbewoners.
De automaat is volgens Frans Cleijsen van de Dienst Huisvesting
geplaatst op initiatief van de NS, die druk doende is automaten in
openbare gebouwen en winkels te installeren. Voorlopig blijft het bij
één exemplaar op de TU/e-campus. Sinds vorige maand kun je met de
OV-chipkaart in heel Nederland met de trein reizen. (TJ)

Philips weer vertegenwoordigd in RvT

Met het vertrek van dr.ir. Gerard Kleisterlee als voorzitter van de Raad
van Toezicht (RvT) van de TU/e, begin dit collegejaar, had dit orgaan
geen vertegenwoordiger van Philips meer in zijn gelederen. Op
1 december echter is drs. Marc de Jong MBA (48) aangetreden als vijfde
lid. De Jong is lid van de groepsraad van Royal Philips Electronics. Hij
studeerde natuur- en wiskunde aan de VU Amsterdam, waar hij ook
zijn P-examen economie deed. Hij behaalde de MBA-titel na een
gecombineerde opleiding Master of Business Administration aan de
Erasmus Universiteit en de universiteit van Rochester (VS). Diverse
functies heeft hij vervuld bij Philips Electron Optics (vanaf 1986),
Philips Lighting (1994-2005) en NXP Semiconductors (2005-2009).
Dit voorjaar keerde hij terug bij Philips. De Jong is CEO voor
Professional Luminaires en werd op 1 april van dit jaar benoemd tot lid
van de groepsraad. (HK)

Alumnus voorzitter federatie FHI

Eric van Schagen, TU/e-alumnus en algemeen directeur van it-bedrijf
Simac, wordt de nieuwe voorzitter van de federatie van technologiebranches (FHI). Van Schagen, in 1981 in Eindhoven afgestudeerd als
wis- en bedrijfskundige, neemt hiermee ook zitting in het hoofdbestuur van werkgeversorganisatie MKB Nederland. De nieuwe voorzitter volgt Marcel van den Broek op, directeur van medicijnengroothandel en uitbater van apotheken Mediq. Volgens de federatie heeft zij
met Van Schagen een ondernemer uit de branche aangesteld met een
bewezen staat van dienst, zowel in de markt als binnen de FHI. (TA)

“School is voor sufferds”
Journalist en tv-presentator Jort Kelder peperde het er
maar even goed in bij de TU/e-studenten in een bom volle Blauwe Zaal. Van studeren word je niet rijk.
“School is voor sufferds”, benadrukt de oud-hoofdre dacteur van zakenblad Quote met een knipoog. De
statistieken wijzen het immers uit. De meeste rijke
ondernemers zijn voortijdige schoolverlaters. En
slechts tien procent uit de Nederlandse lijst der
rijken, de Quote 500, heeft een academische studie
genoten. “En dat zijn niet eens echte ondernemers”,
voegt de bekende dandy toe.
Kelder was dinsdagmiddag 1 december te gast tijdens
de eerste week van de Wervingsdagen, het jaarlijkse
carrière-evenement van de TU/e. In een lezing legde
hij uit hoe je als startende entrepreneur rijk wordt.
Aansluitend gaf de tv-presentator de workshop ‘Hoe
bereikt een techneut de top?’ (zie foto).
Aan tips geen tekort tijdens Kelders lezing. De spreker
kleedt zijn boodschap in met korte anekdotes en weet
de lachers geregeld op de hand te krijgen. Zo kraakt
hij gekscherend topadvocaat Bram Moszkowicz af,
die een rechtszaak aanspande tegen Kelder wegens

smaad in de zaak rondom topcrimineel Willem
Holleeder. Een glorieuze 5-0 overwinning, aldus de
pr e s e n t a t o r v a n h e t t v - p r o g r a m m a ‘ B i j o n s i n d e P C ’ .
“Uiteindelijk werd het dan toch 4-1. Ik mocht hem van
de rechter geen maffiamaatje meer noemen. Ach,
vooruit dan. Anders werd het ook zo zuur voor hem.”
Zijn verhaal over Moszkowicz moet de tip ‘wees dwars
en koester je vijanden’ illustreren. Veel adviezen
worden omlijst en toegelicht met ludieke citaten van
rijken der aarde en voorbeelden uit de ondernemers praktijk van de nouveau riche. Een greep uit Kelders
adviezen: ‘Ben hebzuchtig’, ‘neem risico's’, ‘liever lui
dan moe' (het gaat om een goed idee), ‘ben zuinig’,
‘pas op met de vrouwtjes’ en ‘alles wat vaart, vliegt en
vrijt…. huren!’. Maar de tv-bekendheid wil de studen ten uiteindelijk vooral aansporen om zelf een bedrijf
op te starten. Een goed idee hebben, een bedrijfje
beginnen en, zo nodig, op je bek gaan. “Dus ik zeg
jullie: geen bazen en op naar de vrijheid, jongens”.
(TA)
Foto: Bart van Overbeeke

Universiteitskrant Utrecht verdwijnt
Over een maand zal de universiteitskrant van Utrecht niet
meer verschijnen. De universiteit heft het papieren U-blad
op en lanceert een nieuwe
website. Met instemming van
de hoofdredacteur.
De onafhankelijke journalistiek
dreigt van de universiteit te verdwijnen, waarschuwt de universiteitsraad. Die is boos over het
besluit en voelt zich gepasseerd.
Er is al een website geopend
(redhetublad.nl) waarop sympathisanten een petitie voor het
behoud van de papieren krant
kunnen steunen. De teller stond
woensdagmiddag op ruim vijftienhonderd handtekeningen in
anderhalve dag.
Ook enkele redacteuren hebben
de petitie al getekend, maar niet
hoofdredacteur Armand Heijnen,
want die staat achter het besluit
van de universiteit. Het conflict
tussen hem en de rest van de
redactie speelt al ruim een jaar,
nadat Heijnen bekend had
gemaakt dat het papieren blad
zou moeten wijken voor een
maandelijks
personeelsblad,
nieuwe media voor studenten en
een nieuwsdienst.
Volgens Heijnen blijft hij journalistiek onafhankelijk, ook al
zullen zijn redacteuren nu rechtstreeks onder de afdeling communicatie & marketing vallen.

“We zijn al jaren onderdeel van
de afdeling communicatie en dat
blijft zo. De hoofdredacteur
bepaalt straks nog altijd de koers
en moet verantwoording afleggen aan een redactieraad. We
hebben een redactiestatuut waar
de onafhankelijkheid in geregeld
is. De website wordt misschien
wel onafhankelijker dan ooit.”
Ook een woordvoerder van de
universiteit wil dat benadrukken:
“De redactie kiest in onafhankelijkheid haar onderwerpen en er
is niemand die dat wil veranderen.”
Het is de bedoeling dat medewerkers van de universiteit op de

nieuwe website vrijelijk met
elkaar het debat aangaan. De
website is openbaar, dus iedereen
kan de discussies volgen. De taak
van de redactie zal vooral zijn om
de discussie aan te zwengelen en
mensen erbij te betrekken.
Berichten schrijven zullen ze
minder vaak doen.
Het besluit is genomen om te
bezuinigen, zegt Heijnen. Het
budget was voorheen “vier à vijf
ton per jaar” en wordt nu ingeperkt tot één ton. Vier medewerkers zullen in totaal voor 3,2
fte aan de website werken. Er valt
op de redactie één gedwongen
ontslag. (HOP)

Zevende Energy Day
Veilige en schone kernenergie, kan dat? Zet windenergie nu echt
zoden aan de dijk of moeten we onze blik juist richten op oceanen?
Deze en meer vragen worden beantwoord op de zevende Energy Day
op donderdag 10 december in De Zwarte Doos op het TU/e-terrein.
Alleen de introductie wordt verzorgd door een TU/e-coryfee,
emeritus-hoogleraar Marnix van der Wiel. Het ochtendprogramma
staat in het teken van energie uit kernsplijting, met sprekers
afkomstig uit Delft, Aken en het ECN in Petten. Na de lunch vertelt
prof.dr. Van der Kuijk (TU Delft) over de vooruitgang die wordt
geboekt met windenergie. Daarna komt dr. De Rouck van de
Universiteit van Gent aan het woord over het benutten van getijdenstromen en golfslag voor het opwekken van elektriciteit. De
laatste spreker, dr. Gerbens-Leenes (Universiteit Twente),
behandelt het effect van waterkrachtcentrales en de productie van
biobrandstof op de zoetwatervoorraad in de wereld.
De Energy Days zijn voornamelijk bedoeld voor masterstudenten en
promovendi. Zie www.tue.nl/energydays. (TJ)
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Vox Academici
Prof.ir. Bas Molenaar, hoogleraar Architectural Design & Health Care

‘Wacht niet tot huizen
worden dichtgetimmerd’
Om de totale leegloop van dorpen in
plattelandsgebieden te voorkomen,
pleit minister Verburg van Landbouw
voor 'topdorpen'. In deze topdorpen
moet het voor gezinnen met kinderen
weer aantrekkelijk worden om te
wonen. Welke dorpen moeten in aanmerking komen voor het label 'topdorp'
en is het tij eigenlijk nog wel te keren?
“Krimp is een wereldwijd verschijnsel.
Er zijn goede voorbeelden van gebieden
waar totale leegloop is voorkomen”, zegt
prof.ir. Bas Molenaar, hoogleraar Architectural Design & Health Care. Hij geeft
leiding aan het afstudeeratelier 'Grey
Power', waarin Bouwkundestudenten
architectonische antwoorden formuleren
op vraagstukken die te maken hebben
met de vergrijzing. “Pittsburg is wat dat
betreft interessant. In deze voormalige
industriestad in de Verenigde Staten was
het inwoneraantal op een zeker moment
enorm teruggelopen. Er is toen besloten
om veel groen toe te voegen, gebieden
terug te geven aan de natuur en de infrastructuur te verbeteren. Daardoor
ontstond een geweldig woon- en leefklimaat. Nu wordt Pittsburg als vestigingsplek dus weer interessanter. Ze
hebben daar op het juiste moment een
strategische keuze gemaakt.

Mijn studenten richten zich op cases in
Limburg en Zeeland. Je ziet dat dorpen
daar afzonderlijk projecten ontwikkelen
om de leegloop te keren. Er zijn weinig
gezamenlijke strategieën. Toch zijn er
strategische keuzes nodig en wel op
grond van de kwaliteiten van het hele
gebied. Waar liggen de sterke punten en
de kansen en waar mag je krimp best
toestaan? Op plaatsen waar krimp
plaatsvindt, kan dat leiden tot nieuwe
kwaliteiten. Huizen kunnen grotere
tuinen krijgen, of er kan een heel mooi
natuurgebied komen.
Dorpen maken deel uit van een netwerk.
In een 'topdorp' moeten voorzieningen
samenkomen die mensen uit de omgeving weten te vinden. Zo voorkom je dat
dorpen elkaar beconcurreren. Je kunt tenslotte niet in elk dorp een zorgsteunpunt
inrichten. Het maken van strategische
keuzes is precies wat de regering beoogt
met die topdorpen.
Natuurlijk liggen dergelijke keuzes vaak
politiek gevoelig. Niemand is geneigd om
over de eigen gemeente heen te stappen.
Politici zeggen bijvoorbeeld niet graag dat
bepaalde voorzieningen in de toekomst
wel in Geldrop zullen komen en niet in
Heeze.
Bij gemeentes waar krimp plaatsvindt, zie
je vaak een soort rouwproces. Eerst wordt

het probleem ontkend en pas na een tijdje
wordt de krimp geaccepteerd. Er ontstaat
een strategie en dan een actieplan. Als dat
op tijd gebeurt, is het tij nog te keren.
Wanneer je afwacht tot er huizen worden
dichtgetimmerd, wordt het lastiger. Er is
een planologisch beleidskader nodig dat

laatste te voorkomen. Architecten en
stedenbouwkundigen kunnen helpen
om op tijd een strategie te bedenken.

Tekst: Enith Vlooswijk

De TU/e in 2020
Waar moet de TU/e in 2020 staan in de regio, nationaal en internationaal?
W e k e l i j k s g e e f t i e m a n d v a n b i n n e n o f b u i t e n d e u n i v e r s i t e i t o p d e z e v r a a g zijn
of haar visie.

Een paar weken geleden hield
professor Henk Swagten op
deze plaats een pleidooi om
de professor-met-het-krijtje
voor 2020 definitief te vervangen door een docent die
alle multimediale alternatieven aangrijpt om de
aandacht van de studenten te
krijgen. Als ik echter via
moderne kanalen als
YouTube kijk naar colleges
gegeven op MIT of Harvard,
zie ik daar docenten inspirerende colleges verzorgen met als enig
hulpmiddel datzelfde klassieke krijtje.
Wat deze colleges zo interessant maakt,
en overigens ook die van professor
Swagten, is waarover ik het in deze
column wil hebben, namelijk enthousiasme voor wetenschap en techniek.
Om te excelleren, is passie nodig. Een
sporter zal nooit wereldkampioen
worden zonder een diepgewortelde
liefde voor zijn sport en een politicus zal
geen electoraat hebben als hij zijn
ideeën zonder passie verkondigt.
Hetzelfde geldt in mijn ogen ook voor de
TU/e; zonder enthousiaste studenten en
professoren zal de universiteit nooit de
uitstraling krijgen van een topuniversiteit.
Helaas kom ik in Eindhoven aan de
lopende band studenten tegen die liever
de Donald Duck lezen dan het Technisch
Weekblad en een avondje derderangs
cabaret verkiezen boven een lezing van
een Nobelprijswinnaar. Kortom, veel

studenten hebben geen
passie voor hun vakgebied of de techniek en
ze zien hun studie meer
als een verplichting dan
een hobby. Hoe kan de
TU/e in 2020 de concurrentie aangaan met
Harvard zonder gepassioneerde studenten?
Naar mijn mening zou
de aandacht van het
onderwijs aan de TU/e
meer moeten uitgaan naar het motiveren en enthousiasmeren van studenten, in plaats van te kijken naar het
afwerken van lijstjes met leerdoelen en
competenties. Studenten moeten al aan
het begin van hun studie betrokken
worden bij state-of-the-art onderzoek,
Bouwkundestudenten moeten ontwerpen maken voor echte projecten in de
omgeving en studenten Bedrijfskunde
moeten meer projecten uitvoeren voor
de vele hightech bedrijven in de regio.
Laten we voor 2020 inzetten op een
universiteit waar iedere student en
professor een aanstekelijk enthousiasme
aan de dag legt voor wetenschap en
techniek, waardoor de algehele uitstraling van de TU/e naar een hoger
niveau getild wordt.
Sjors Schellekens,
student Technische Natuurkunde

Reageer op www.tue.nl/strategie2020.

Seks is belangrijk in de literatuur. Maar
nog belangrijker is eenzaamheid, want je
kunt eenzaam zijn met of zonder seks,
maar niet omgekeerd - of is het juist
andersom? Hoe dat zij, eenzaamheid is
een geliefd thema; het komt veel in boek titels voor. Dat begon al bij Wilhelmina,
op wier verjaardag ik begin jaren veertig
moest zingen en zaklopen om voor een
krentenbol en een glaasje ranja in aan merking te komen: ‘Eenzaam, maar niet
alleen’.
Na ‘De eenzaamheid van de langeafstandsloper’ hebben we nu de wat overschatte
bestseller ‘De eenzaamheid van de priem getallen’; in het Italiaans nog patheti scher: ‘La solitudine dei numeri primi’.
Alle Italiaans klinkt een beetje als de
maffia (Italiaans: mafia). De maffia van
Calabrië heeft trouwens een Griekse
naam: Ndrángheta, samengesteld uit de
Griekse woorden Anèr (genitief Andros:
man) en Agathia (goedheid). Ndrangheta
betekent dus zoiets als ‘goedmannig heid’: moed. Het zijn natuurlijk toch geen
helden. Ze spreken nog een Grieks
dialect, Crita, de taal van Pythagoras, die
daar lang geleden woonde. Dit alles
terzijde.
Kampioene van de eenzaamheid is Carson
McCullers, die ik wél kan aanbevelen. Van
de titels van haar werk krijg je al een brok
in je keel: ‘The Heart is a Lonely Hunter’,
‘Clock Without Hands’ en ‘The Ballad of
the Sad Café’. Helemaal zonder seks gaat
dat natuurlijk toch ook niet. Ik herinner
me een uitspraak van iemand die wordt
verweten dat ie een dikke kont heeft: ‘It
takes a heavy hammer to drive an eight
inch nail’; het kan ook seven inch geweest
zijn, hoewel dat minder lekker ‘bekt’. Je
mag er niet aan denken. Doe
ik toch; het herinnert me aan
de man die bij de geringste

‘opwinding’ flauwviel: te weinig bloed in
zijn hoofd. ‘It’s a great big wonderful
world!’
McCullers was bevriend met Truman
Capote (spreek uit Kapódie). Toen wij
tijdens ons eerste bezoek aan New York
een rondvaart om Manhattan maakten,
werden we op zijn flat aan de East River
gewezen. Al rijk en beroemd door eerdere
boeken, werd Capote nog rijker en
beroemder door zijn boek ‘In Cold Blood’,
over twee jonge moordenaars. Eén van de
twee -zeer eenzame- jongens is door zijn
aanhoudende hoofdpijn verslaafd aan
aspirines, die hij voortdurend loopt te
kauwen; hij eet ze zonder te drinken.
The heart is a lonely hunter.
Fred Steutel

Effe zeuren
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Lundqvist pleit voor
Zwitsers model
Teleurgesteld zijn de drie TU’s
in het ministerie van OCW, dat
miljoenen die al waren toegezegd voor de 3TU.Federatie,
toch schrapte uit de rijksbegroting. Maar we houden vol, zei
collegevoorzitter ing. Amandus
Lundqvist vorige week op het
jaarcongres van ingenieursvereniging KIVI NIRIA. Hij pleitte
tevens voor een samenwerkingsconstructie naar Zwitsers
voorbeeld.
De drie TU’s denken groot. Ze
willen niet alleen zelf steeds
nauwer samenwerken, ook de
grote technologische instituten
zouden bij hen aan tafel moeten
komen, meent Lundqvist. “Kijk
naar Zwitserland, waar een
speciale raad de overheidsbekostiging verdeelt over twee universiteiten (de ETH in Zürich en
EPFL in Lausanne) en vier technologische instituten. Zoiets zou
hier ook best kunnen.” Donderdag 26 november laveerde
Lundqvist tijdens zijn toespraak
bij KIVI NIRIA tussen zonneschijn en donkere wolken. Zo
schetste hij de vele voordelen van
samenwerking, waaronder de
financiële: “We beseffen dat we
door samen op te trekken beter in
staat zijn Europese middelen te
verwerven en te scoren in de con-

currentie- en reputatieslag met
topuniversiteiten in andere
landen.”
Maar hij haalde ook uit naar de
overheid, die “niet bepaald uitblinkt in het nemen van haar verantwoordelijkheid voor het nationale wetenschaps-, technologieen innovatiebeleid”. Het ministerie van OCW zou eigenlijk “kartrekker en -duwer, of toch tenminste facilitator en katalysator”
moeten zijn. Dat zal de overheid
echter niet doen, verwachten de
drie technische universiteiten.
“Vandaar dat wij als 3TU.Federatie klaar staan om deze rol op ons
te nemen.”
Zo kijkt de federatie begerig naar
de technologische topinstituten,
waarvan de tijdelijke impulsfinanciering op zijn eind loopt:
“Er wordt veel geld gestoken in
het opbouwen en in stand
houden van deze tijdelijke instituten, maar er is tot nu toe nog
niet of nauwelijks nagedacht over
een exitstrategie.” De universiteiten zouden het zonde vinden
als de verworvenheden van de
instituten uiteindelijk verloren
gaan. Lundqvist zei dat gekeken
moet worden hoe de verworvenheden van die instituten te integreren zijn in de reguliere kennisinfrastructuur. (HK/HOP)/

.

TU/e-concept SlimRenoveren onderscheiden

SlimRenoveren, het afstudeerproject van Bouwkunde-alumni Doris de
Bruijn en Sean Vos, heeft op 1 december de aanmoedigingsprijs van de
Woodchallenge gekregen. De Woodchallenge is een prijsvraag voor
studenten, uitgeschreven door de houtsector. Volgens de jury is SlimRenoveren een veelbelovend concept en kan het de nieuwe standaard
worden voor renovaties. De prijs bestond uit een geldbedrag van tweehonderd euro. De Bruijn en Vos zijn inmiddels bezig SlimRenoveren te
gelde te maken een gelijknamig bedrijfje. Volgende week besteedt
Cursor hieraan uitgebreid aandacht. (TJ)

Foto: Bart van Overbeeke

“Hans, ik ben hier!”
Het begint wat onwennig, de officiële opening van de
Virtual Classroom van 3TU op maandagmiddag
30 november in zaal 14 van het Auditorium. Op een
groot HD-scherm is te zien hoe de zalen in Delft en
Twente vollopen. Vijf minuten voor aanvang is het met
de camera’s even zoeken naar de juiste positie. Het
beeld stokt af en toe even. Maar dan klinkt het vanuit
Twente: “Ha Hans!” en vanuit Delft: “Ja Hans, ik ben
hier!”.
De opening, met als gastheer Eindhovens rector
prof.dr.ir. Hans van Duijn (op de foto op de voorgrond),
was vooral voor de vorm. Sinds afgelopen september
worden in samenwerking met Delft en Twente al
virtuele colleges gegeven voor studenten van de drie
technische universiteiten in het samenwerkings verband 3TU. Eindhoven verzorgt momenteel de
mastervakken ‘Requirement Analysis, Design and
Verification’ en ‘Distributed Trust Management’. Het
gaat om een pilotproject.
Het voornaamste voordeel van de virtuele colleges is
dat studenten van de drie technische universiteiten
minder vaak of helemaal niet meer naar een andere
universiteit hoeven te reizen om bepaalde colleges te
volgen. Een ander groot voordeel is dat de capaciteit

Hightech lintje knippen

Minister van Economische Zaken Maria van der
Hoeven zal op donderdag 10 december een keizersnede uitvoeren in Kennispoort, waarmee ze Medisch
Simulatiecentrum Medsim voor geopend zal verklaren. In plaats van een lintje knipt ze als het ware een
buikwandje door. Maar dan wel op een bevallingssimulator.
Elk jaar overlijden in Nederlandse ziekenhuizen
honderden mensen als gevolg van menselijke miscommunicatie. Medsim is een centrum waar medici
teamtrainingen kunnen volgen om de patiëntveiligheid te vergroten. Hierin participeren de TU/e, het

van een vak veel minder afhankelijk wordt van het
aantal docenten of de grootte van de zaal. Eén docent
kan meerdere zalen tegelijk toespreken en tevens
vragen uit alle zalen beantwoorden.
Er kleven ook wat nadelen aan het virtuele college.
Universitair hoofddocent Fred Hobma van de TU Delft
vindt de interactie met studenten via het scherm
lastiger dan met de eigen studenten in de zaal.
Studente Sandra Brouwer beaamt dat de drempel om
een vraag te stellen hoger is dan bij een normaal
college, omdat het lastiger is om de docent te onder breken. “Daardoor voelt het brutaal.”
Drs. Jim Bergmans, beleidsmedewerker onderwijs van
het Onderwijs en Studenten Service Centrum van de
TU/e, hoopt dat het systeem ingezet gaat worden voor
de gezamenlijke masters van Eindhoven, Delft en
Twente. “We zijn op zoek naar tools om die masters
toegankelijker te maken. Daar is dit er zeker één van”,
aldus Bergmans.

Lees meer over het virtuele college in Cursor 3,
verschenen op 24 september van dit jaar. (SK)

Máxima Medisch Centrum en het European Design
Centre. Medsim is gevestigd op twee verdiepingen in
Kennispoort, gevestigd aan de rand van het TU/eterrein. Op het programma staan, behalve de demonstratie ‘bevallingsscenario met keizersnede en
tangverlossing’, ook toespraken van minister Van der
Hoeven en Eindhovens burgemeester Rob van Gijzel
en korte statements van TU/e-collegevoorzitter
Amandus Lundqvist.
Donderdag 10 december van 09.15 tot 13.00 uur.
Aanmelden kan nog tot 7 december via
info@medsim.nl. (NS)

(Advertenties)

11 en 12 december
Amsterdam RAI

Ontdek jouw mogelijkheden
bij de overheid
Voor meer informatie en gratis entree ga je naar

www.carrierebeursoverheid.nl
Mediapartners:

De Carrièrebeurs Overheid is een activiteit van

een onderdeel van de
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Veiligere autogordels redden
Het is dit jaar precies een halve eeuw geleden dat veiligheidsgordels tot de standaarduitrusting van een auto gingen
behoren. Het aantal doden en gewonden bij verkeersongevallen is sindsdien sterk afgenomen. Maar zelfs de autogordel kan veiliger. TU/e-onderzoeker ir. Ewout van der Laan
ontwikkelde een nieuw prototype dat nog aanzienlijk meer
levens kan redden.
De Zweed Nils Bohlin, uitvinder van de
driepuntsgordel, ontwierp schietstoelen
voor vliegtuigbouwer Saab. Toen hij bij
Volvo in dienst trad, was zijn opdracht om
autorijden veiliger te maken. Binnen een
jaar kwam hij op de proppen met een
autogordel die zowel onder- als bovenlijf
beschermt bij een botsing. De vinding
werd in 1959 standaard ingebouwd in de
Volvo Amazon en later door andere automobielfabrieken overgenomen. Volgens
een schatting van Volvo heeft de veiligheidsgordel sindsdien minstens een
miljoen levens gered. Dat is geen opschepperij, want studies wijzen uit dat automobilisten met een gordel om vijfenveertig
procent minder kans lopen op overlijden reden voor veel landen
om het gebruik ervan
te verplichten.
De belangrijkste verbetering na de introductie van de veiligheidsgordel is de
zogeheten ‘load limiter’, een krachtbegrenzer die deel uitmaakt van een rolautomaat. Deze zorgt dat de remkrachten
van de gordel bij een botsing minder
abrupt zijn. Minder, maar niet optimaal.
Reden voor Ewout van der Laan om te
zoeken naar een betere manier. “De huidige autogordel is niet adaptief. Je kunt
hem niet aanpassen op het lichaamsgewicht van de gebruiker en de hevigheid
van een botsing. Bovendien wordt de
ruimte tussen de chauffeur en het stuur
niet voldoende benut. De kans op letsel
vermindert als een gordel geleidelijker
over een langere afstand afremt”, vertelt
de PhD-onderzoeker van de faculteit
Werktuigbouwkunde.
Van der Laan zocht naar een systeem dat
bliksemsnel reageert op een botsing en
direct de juiste gordelkracht voorschrijft

die nodig is. Om dat te bereiken, voorzag
hij de conventionele gordel van sensoren
en een nieuw ‘remmechanisme’. In zijn
eigen woorden omschrijft hij deze
vinding als een ‘continue variabele loadlimiter’. Om de theorie in praktijk te
toetsen, bouwde hij een prototype in
samenwerking met constructeur Nick
Rosielle, hoofd van de groep Constructies
& Mechanismen van de faculteit Werktuigbouwkunde en de Gemeenschappelijk
Technische Dienst (GTD). In plaats van
de gebruikelijke krachtbegrenzer
maakten ze een behuizing waarin de
gordel niet mechanisch, maar hydraulisch wordt afgeremd. De dempende
werking is dankzij een ingenieuze
hydraulische klep
met drukregeling te
variëren, waardoor
een gordel zachter of
harder afremt, al
naargelang de kracht
van een botsing en de
lichaamsbouw van de gebruiker. De informatie over deze twee bepalende elementen krijgt het gordelsysteem via sensoren.
Die ‘waken’ continu over auto en inzittenden en geven hun informatie razendsnel door aan een ‘controller’ die vervolgens de gordelkracht voorschrijft aan het
hydraulische oprolsysteem. Het lijkt een
lange weg, maar de procedure vergt
slechts milliseconden. En dat is ruim op
tijd; na het eerste contact van de bumper
bij een frontale botsing, beginnen de
inzittenden namelijk pas voorwaarts te
bewegen na vijftig milliseconden. De
totale duur van een botsing ligt tussen
honderdvijftig en tweehonderd milliseconden.
Hoewel er tegenwoordig veel verschillende sensoren bestaan, zijn er nog geen
bruikbare technologieën ontwikkeld

Er wordt voortdurend een risicoanalyse gemaakt

Foto: Bart van Overbeeke

waarbij de mate van letsel tijdens een
botsing kan worden gemeten. Dit is
echter essentieel voor het bepalen van de
optimale gordelkracht. In zijn proef-

schrift komt Van der Laan met een oplossing voor het schatten van kwetsuren,
met name aan de borstkas, en van de
positie van de inzittende tijdens de

Asymmetrisch roeren in een microreageerbuisje
maliter in een groot laboratorium gedaan
moeten worden. Dan kun je bijvoorbeeld
antistoffen en eiwitten aantonen in
lichaamsvloeistoffen zoals speeksel en
bloed.”
Zo simpel als een glucosemeter voor diabetici werkt en zo eenvoudig als een
donorverpleegkundige voor bloedafname het hemoglobinegehalte
checkt, zo ingewikkeld is het voor
analisten om antistoffen in bloed aan te tonen. “Glucose en
hemoglobine hebben een heel hoge
waarde in het bloed. De concentratie van
eiwitten kan een miljoen tot een miljard
keer lager zijn. Bij zo’n lage concentratie
is het belangrijk dat een toe te voegen
detectiestof goed kan mengen met het
bloed. We noemen dat actueren. En nu
komen we bij het grote probleem: in een
lab-on-a-chip hebben de microkanalen
een doorsnede van enkele menselijk
haren tot misschien een milimeter.
Daarin gedragen vloeistoffen zich erg
stroperig. Op deze kleine schaal is de
stroming laminair, zoals rook van een
sigaret de eerste centimeters recht
omhoog gaat. Er is geen turbulentie en
we moeten iets bijzonders doen om goed

te kunnen mengen. Dus actueren is
noodzakelijk”, legt de Zwitser in vlekkeloos Nederlands uit. In 2005 is Fahrni, na
een afstudeeronderzoek bij Philips
Research in Eindhoven, als aio aan de
TU/e aan de slag gegaan.
Dat actueren wilde Fahrni genereren met
behulp van polymeerflapjes aan de
wand van de microkanalen. Hij wist al
dat een op en neer
gaande beweging
van roerstaven niet
het gewenste mengresultaat geeft. “Dan
transporteer je de vloeistoffen slechts op
en neer, zonder netto effect.” Voor het
mengen dat Fahrni zocht, is een asymmetrische beweging nodig. Dat had hij
gezien bij de eencellige dieren, de
protozoa. “Hun trilhaartjes maken een
beweging die lijkt op een zwemslag.”
Nu was het al eerder aan de TU/e gelukt
om flapjes asymmetrische bewegingen te
laten maken. Bij Werktuigbouwkunde is
dat op een elektrostatische manier
gebeurd en bij Scheikundige Technologie
met behulp van lichtsignalen, door
Casper van Oosten. De natuurkundige
koos een derde optie: magnetisme. Fahrni
maakte polymeren magnetisch, zodat hij
ze met elektromagneten kon besturen.

‘Leuk om te prutsen
op kleine microscoopglaasjes’

Hoe mooi zou het zijn om met een kleine druppel bloed binnen enkele tellen een
diagnose te kunnen stellen voor bijvoorbeeld de kans op een hartinfarct. Dat is
nog toekomstmuziek, maar het onderzoek van Francis Fahrni is te zien als een
bouwsteen voor een dergelijke biosensor. Hij heeft in het laboratorium van
Technische Natuurkunde ontdekt hoe je vloeistoffen in een microkanaal efficiënt
kunt laten mengen.
“De laatste jaren is veel onderzoek gedaan
naar Lab-on-a-chip. De bedoeling is om

op een chip van een centimeter groot
allerlei analyses te kunnen doen die nor-
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meer levens
botsing. Hij ontwikkelde een sensor die
iedere paar milliseconde de toestand controleert waarin een auto met inzittenden
zich bevindt. Er wordt voortdurend een
risicoanalyse gemaakt op basis van rijcondities zoals snelheid, afremmen enzovoort. Mede op basis van deze voorspelling wordt de gordelkracht zodanig
aangepast, dat het risico op letsel geminimaliseerd wordt.
Dat aanpassen gebeurt door de ‘controller’. Deze numerieke regelaar vertaalt de
geschatte ‘letselresponsie’ naar de optimale gordelkracht. Omdat alles in een
flits moet gebeuren en contact met het
stuur of andere delen van het voertuig
moet worden vermeden, voorspelt de controller daarom wat de toekomstige beweging van de inzittende is. De regelstrate gie baseert zich hierbij op een voorspel
ling van het toekomstige verloop van de
botsing, de toekomstige gordelkracht en
de verhoudingen tussen voertuig, inzittende en gordel. “Het is een schatting wat
er bij een botsing in de toekomst
gebeurt”, omschrijft Van der Laan. Het
volautomatische systeem met een
schatter, voorspeller en regelaar is
volgens hem ‘redelijk generiek’ en zal in
de meeste auto’s passen.
In de praktijk komt het erop neer dat een
veiligheidsgordel continu ‘meedenkt’
tijdens een autorit en helemaal is voorbereid om de optimale bescherming te
bieden aan inzittenden. Zodra bij een
frontale botsing de kreukelzone in elkaar

Een model van een driepuntsgordel.

wordt gedrukt en de bestuurder nog op
zijn plaats zit, zijn ongeveer twintig milliseconden verstreken. Op basis van dat
korte stukje ‘historie’ dat de sensoren
doorsturen, heeft de controller dan al
bepaald wat de gordelkracht dient te zijn.
Onvoorstelbaar snel, maar Van der Laan
heeft met computersimulaties en botsproeven in het TU/e-lab aangetoond dat
het gordelsysteem de kans op letsel aan
de borstkas aanzienlijk reduceert. Uit de
simulaties blijkt dat het gaat om een
afname met vijfenveertig procent.
Het onderzoek aan de TU/e kan een
enorme doorbraak betekenen voor de verkeersveiligheid. Ongeveer vijfentwintig
tot dertig procent van alle doden en
gewonden in het verkeer is te betreuren
omdat de borstkas van de slachtoffers
wordt ingedrukt. Maar Van der Laan is
voorzichtig in zijn prognose. “Het
betekent niet dat je die aantallen zomaar
met vijfenveertig procent kunt verminderen. Daarvoor spelen teveel andere
factoren bij een ongeval een rol. Maar ik
durf wel te spreken van een behoorlijke
verbetering.” (FvO)/

.

Ewout van der Laan promoveert maandag 7 december op het proefschrift ‘Seat belt control, from
modeling to experiment’. Hij gaat na zijn promotie
werken bij Océ/Canon in Venlo en zal zich werpen
op duurzame printers en papierrecycling. TNO zet
het onderzoek naar deze veiligere autogordels
voort.

Een 3D-computersimulatie met dummy.

Dwing dementerende ouderen niet te blijven
deelnemen aan onze maatschappij, maar
geef ze de gelegenheid langzaam afscheid te
nemen van het leven. Met dat idee ontwierp
Bouwkundestudente Jolien de Jong haar 'ver pleeghuis van de toekomst'. In deze hoge
toren verblijven mensen met dementie in
scharrelruimtes en sterfsuites.
Als de voorspellingen van Alzheimer Neder land uitkomen, heeft ons land in 2050 zo'n
zeshonderdduizend dementerende ouderen
te verzorgen. De huidige trend in de verzor gingswereld is dementerenden zo lang moge lijk in de wijk te laten wonen. Afstudeerder
Jolien de Jong zet daar vraagtekens bij. “Ik
vraag mij af of we met kleinschalige woon vormen de toename aan dementie wel kunnen
opvangen”, zegt de studente. “Ik denk dat
grootschalige verpleeghuizen straks weer
noodzakelijk zijn.”
Voor haar afstudeerproject bedacht De Jong
welke kwaliteiten zo'n instelling moet hebben.
De mogelijkheid tot afzondering is volgens
haar essentieel. “In Aziatische landen krijgen
ouderen veel meer gelegenheid om zich af te
zonderen. Ik wil mensen ook hier het recht
geven om weg te kruipen. Dat is wezenlijk
anders dan mensen wegstoppen.”
In het ontwerp van De Jong krijgen patiënten
de regie terug over hun gebruik van de
ruimte. Mensen mogen zelf rondlopen over
een 'scharrelvloer' en intuïtief de plek opzoe ken waar ze zich prettig voelen. Dat kan een

open ruimte zijn, waar ze gemakkelijk
contact maken met anderen. Het kan ook een
verduisterde, afgezonderde snoezelruimte
zijn. “Nu ligt de regie vaak bij het systeem”,
legt De Jong uit. “De mensen worden
's morgens vroeg naar hun ontbijt gereden en
's avonds gaan ze weer terug naar bed, bij
wijze van spreken.”
In de toren van De Jong is de onderste verdie ping een open ontmoetingsruimte, waar zorg verleners, bezoekers en patiënten elkaar
kunnen ontmoeten. In de middelste verdie pingen kunnen de wat dementere bejaarden
zich terugtrekken op hun kamer, of rond dwalen in de organisch gevormde scharrel ruimtes. Bovenin tenslotte bevinden zich de
kleine 'sterfsuites' van hen die nog maar
enkele weken te leven hebben.
De toenemende onthechting van de bewoners
wordt gesymboliseerd door de dragende
gevel van het gebouw, een organisch
gevormd netwerk met steeds kleinere ope ningen. “Dementerende mensen worden
steeds warriger, begrijpen de wereld steeds
minder. Moet je ze dan zo lang mogelijk
dwingen om aan onze werkelijkheid mee te
laten doen?”, zegt De Jong. “Ik ga mee in hun
proces van loslaten van het leven, laat ze
rondscharrelen in hun eigen wereld om tot
rust te komen.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort

De magnetische polymeren kregen de
vorm van flapjes die hij kon laten wapperen als de trilhaartjes van de eencelligen.
De helft van de tijd die Fahrni besteedde
aan zijn promotieonderzoek, stond hij te
knutselen in het laboratorium. “Ik vind
het leuk om te prutsen op kleine microscoopglaasjes. Eigenlijk bouwde ik een
micromachine.”
Op een dag, het was al in zijn derde onderzoeksjaar, zag Fahrni per toeval dat de
polymeerflapjes deden wat hij nodig had.
“Fantastisch, het beweegt nu zoals wij
willen”, schijnt hij uitgeroepen te hebben.

“Toen zijn we gaan uitzoeken hoe we die
beweging controleerbaar konden maken.”
Het bleek cruciaal hoe de richting van de
magnetisatie was. Lag die in de lengterichting van het polymeerflapje, dan zag
hij alleen de op en neer gaande beweging.
Stond het er echter loodrecht op, dan
kwam de asymmetrische roerbeweging.
Het grote voordeel van magnetisme ten
opzichte van licht of elektrische velden is
dat je daarmee niets verandert aan de
samenstelling van de lichaamsvloeistoffen. Bloed en speeksel zijn van zichzelf
niet-magnetisch. Zo zijn de krachten op
de flapjes perfect controleerbaar. Behalve
een toepassing in biologische analyses
zijn de magnetische polymeer actuatoren
van Fahrni ook te gebruiken voor chemische syntheses. “Polymeren zijn
goedkoop ten opzichte van silicium of
metalen actuatoren. We hopen dat er
snelle, goedkope en gebruiksvriendelijke
lab-on-chips komen. Mijn actuator is de
academische kant ervan. Ik zie het als een
bouwsteen.” (NS)/

.

Francis Fahrni verdedigt zijn proefschrift ‘Magnetic
polymer actuators for microfluidics’ op donderdag
17 december vanaf 16.00 uur in het Auditorium van
de TU/e.
Foto’s: Bart van Overbeeke

Implantaat gaat tumoren te lijf
Onderzoekers van Harvard University hebben een implantaat gemaakt dat tumoren
opruimt in muizen met huidkanker. Dat schrijven de Amerikanen in de Science Tranlational
Medicine van vorige week. Het implantaat produceert signaalstoffen die het afweer systeem van de muizen stimuleren om de tumorcellen te doden. Tumorcellen zijn lichaams eigen en hebben daardoor in het algemeen weinig te duchten van het afweersysteem, dat
bovendien door de kankercellen actief wordt onderdrukt. Met immuuntherapie proberen
wetenschappers daarom het afweersysteem te ‘leren’ tumorcellen te herkennen.
Op Harvard plaatsen ze daartoe een implantaat met antigenen (stofjes die een reactie van
het afweersysteem oproepe n) van de tumor onder de huid van de muis. Het implantaat lokt
vervolgens met signaalstoffen de zogeheten dendritische afweercellen van de muis naar
zich toe, waar deze in contact komen met de antigenen en vervolgens het afweersysteem in
werking zetten. De helft van de muizen had baat bij de behandeling; reden voor de onder zoekers om nu te proberen de methode ook voor mensen geschikt te maken. (TJ)

Zicht op onzichtbaarheidsmantel
Onderzoekers van het Amsterdamse natuurkunde-instituut AMOLF, onder leiding van dr.
Femius Koenderink, hebben een belangrijke stap gezet in de zoektocht naar materialen
waarmee je lichtstralen in alle mogelijke richtingen kunt afbuigen. Met deze zogeheten
magnetische ‘metamaterialen’ zou je perfecte lenzen en misschien zelfs Harry Potters
‘onzichtbaarheidsmantel’ kunnen maken.
Licht is een elektromagnetische golf bestaande uit snel wisselende elektrische en magne tische velden. In principe kun je een lichtstraal naar believen sturen als je controle hebt
over zowel de elektrische als magnetische component. De elektrische component kunnen
we prima manipuleren, maar op het magneetveld van licht is heel lastig invloed uit te
oefenen. De Amsterdammers ontwikkelden piepkleine U-vormige stukjes metaal, die func tioneren als nano-elektromagneetjes. Deze nanomagneetjes hebben wél een sterke wis selwerking met de magnetische component van licht, zo hebben Koenderink en collega’s
nu aangetoond. De onderzoekers hebben naar eigen zeggen nu alle ingrediënten in handen
om licht in willekeurige banen te leiden. (TJ)
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Kennis opfrissen m

Natuur- en scheikundedocenten voortgez
Een terugkeer naar de schoolbanken
vinden docenten van de middelbare school
kennelijk geen straf. Tijdens de inschrijving dit voorjaar voor Bèta Black Belt
(BBB) bleek de belangstelling zo groot, dat
er een stop is afgekondigd. Ruim veertig
docenten, grotendeels afkomstig uit de
regio rondom de TU/e, zijn nu uitverkoren
om deel te nemen aan de eerste editie. Van
december tot en met april zullen ze eens
per maand naar de TU/e komen om hun
kennis op te frissen. Ze bezoeken de universiteit op maandag of dinsdag, dan weer
op een woensdag, donderdag of vrijdag.
Telkens in de middag en avond, onderbroken door een gezamenlijk diner. Er is
bewust voor dit schema gekozen, zodat de
lesuitval op de middelbare school beperkt
blijft en niet telkens dezelfde klas treft.
Als centrale thema is gekozen voor
‘Futerials: materialen van de toekomst’.
In zes bijeenkomsten, of beter gezegd
modules, worden de docenten op de
hoogte gebracht van de laatste wetenschappelijke en technische ontwikkelingen. Telkens wordt een specifiek onderwerp uitgelicht. Dat zijn achtereen

volgens: polymeren, microscopie, halfgeleiders, biosensoren, katalyse en nanomedicine. Omdat deze vakgebieden onderling kruisverbanden hebben, zullen ze
niet uitsluitend tijdens één module
worden besproken, maar geregeld
terugkeren tijdens
andere ‘lessen’. De
inhoud van de
modules is bepaald
na overleg tussen
wetenschappers van
de TU/e en een team
van middelbareschooldocenten, in
samenspraak met
de TU/e-Fontys lerarenopleiding ESoE.
Deelnemers kunnen zich sinds eind
november voorbereiden op de modules.
De TU/e heeft daarvoor een elektronische
leeromgeving samengesteld waar docenten kunnen inloggen. Bovendien worden
de modules na afloop zowel op het web als
in boekwerk gedocumenteerd en kunnen
ze zo dienen als een soort naslagwerk.
De opzet van de lessen is breed. De deelnemers zullen zelf achteraf moeten

‘Deelnemers niet
vermoeien met wat wij
aan de TU/e zo
interessant vinden’

Scheikundedocent Juul Slits:
‘Zin om weer te leren’
Ze vindt het een beetje egoïstisch klinken,
maar komt er rond voor uit: “Ik doe het voor namelijk voor mezelf. Ik heb ontzettend veel
zin om weer te leren.” Juul Slits, schei kundedocent aan het Knippenbergcollege in
Helmond, studeerde in 2002 af aan de
Universiteit Wageningen waar ze de studie
Moleculaire Wetenschappen volgde. “Het
kennisniveau daalt zo snel. Je bent na al die
jaren niet meer op de hoogte van de stand
van zaken.”
Ze relativeert dat meteen, want tot haar spijt
is scheikunde op school sowieso geschiede nis. “Er is afgelopen eeuw ontzettend veel
ontdekt, maar in het voortgezet onderwijs
worden juist deze dingen niet behandeld. Er
is alleen een beetje aandacht voor poly m er e n . ”
In vergelijking met natuurkunde werkt het
vak scheikunde minder met concrete voor werpen. Eén van de toepassingen die in het
praktijklokaal voorbij komt, is het foto papier, om de ontleding van zilverchloride
zichtbaar te maken voor leerlingen. Door de
komst van digitale fotografie doet dat
voorbeeld echter prehistorisch aan.
“Middelbare scholen zijn behoorlijk strikt
gericht op lesboeken en examenstof. Alle
theorie wordt behandeld, daar is niets mis
mee, maar de proefjes zijn altijd hetzelfde.
Het is niet verkeerd om dat lespatroon te
doorbreken. Om meer in de belevingswereld

aangeven op welke punten ze verdieping
zoeken. “We leveren geen kant-en-klaar
lesmateriaal”, aldus prof.dr. Thijs Michels
van de faculteit Natuurkunde. Samen met
zijn collega dr. Kees Storm opent hij als
eerste docent de reeks met een module
over polymeren.
Het tweetal wordt,
net als tijdens de
andere modules,
bijgestaan door een
vwo-docent. In hun
geval is dat ir. Dik
Jager van het
Eindhovense
Christiaan
Huygens College. Michels waarschuwt:
“We moeten niet in de universitaire
valkuil lopen en deelnemers vermoeien
met wat wij aan de TU/e dagelijks zo leuk
en interessant vinden. Ons aanbod moet
docenten aanspreken. Via hen willen we
de vwo-leerlingen bereiken. Daarom
houden we direct na de eerste module een
enquête onder de docenten om te kijken of
we dat doel niet voorbijschieten.”
Vanuit die gedachte is inhoudelijk gekozen
voor actuele onderwerpen en het leggen
van dwarsverbanden. De modules willen
zich richten op zaken die ook vwo-scholieren bezighouden. “Hopelijk kunnen we bij
jongeren het besef laten groeien dat bèta-

Bèta Black Belt/F
Foto’s/Bart va
Docenten natuurkunde en schei
hollen ongewild achter de feiten
technische ontwikkelingen bi
snel, dat hun kennis in rap tem
de overdracht aan vwo-scholie
studenten en wetenschapp
bevolken. Om de dreigende kloo
maand het project Bèta Black Be
natuur- en scheikundele
vakken niet een aardigheid zijn voor
nerds, maar een maatschappelijk belang
hebben. Dat techniek en wetenschap
kunnen bijdragen aan een
betere wereld.”
Het thema
Futerials past
erg goed binnen
dat plaatje,
meent Michels.
“Als we volgens Westers patroon doorgroeien, komen we straks materialen

‘Complexe z
dieper inzich
tot de

van de leerlingen mee te gaan en chemische
processen en producten echt te benoemen
en daarmee proefjes te doen in de klas.
Bijvoorbeeld meer vertellen over organische
chemie, medicijnen en kunststoffen.”
Volgens Slits is het een beetje wachten op
scheikunde nieuwe stijl. Die zal naar ver wachting in 2012 worden doorgevoerd op de
middelbare scholen. Het is de bedoeling om
het vak scheikunde voortaan meer vanuit de
context te benaderen. Door eerst toepas singen te bespreken, zoals zonnecellen en
energie uit biomassa, en pas daarna de
theorie erbij te halen. Hoe zit dat nou? Hoe
maken ze dat? “Ik denk dat het voor mij en
de scholieren leuker wordt om actuele
dingen te behandelen in de les. Toch
betwijfel ik of het begrip, de onderliggende
theorie, hierdoor beter wordt opgepikt.”
De nascholingscursus aan de TU/e kan Slits
niet moeilijk en inhoudelijk genoeg zijn.
“Hoe meer diepgang, hoe liever.” Of ze de
opgevijzelde kennis ook zal gebruiken in de
klas? “Ik koppel de nascholingscursus niet
per definitie aan de les, maar je blijft docent.
Ik weet zeker dat ik mijn leerlingen ga ver tellen over wat ik te horen krijg. Dat gebeurt
vanzelf. Je gebruikt je eigen kennis altijd bij
het lesgeven. En met deze nascholings cursus kan ik mezelf verbeteren. Tel uit je
winst.”

Natuurkundedocent Jean-Pierre de Bon
“Ik praat mijn leerlingen naar de TU/e toe,
maar heb zelf nooit college gehad. Voor mijn
werk kom ik natuurlijk wel eens op een univer siteit; toch weet ik er voor mijn gevoel te
weinig over. Dat vind ik een manco van mezelf.
Ik heb een hbo-opleiding genoten en kan daar
op school goed mee uit de voeten. Toch ga ik
misschien nog eens universitaire master
halen. De nascholingscursus Bèta Black Belt is
voor mij in ieder geval een mooie kans om eens
aan het academische niveau te snuffelen.”
Natuurkundedocent Jean-Pierre de Bont heeft
niet lang hoeven dubben over deelname aan
Bèta Black Belt. Hij stapte direct naar de
schoolleiding van het Mill-Hill college in
Goirle. Die ging meteen akkoord. “Kwaliteit is
nu eenmaal onlosmakelijk verbonden aan
public relations voor onze school”, verklaart
De Bont het kordate handelen.
De docent heeft zijn ambities nog lang niet
begraven nadat hij in 2008 ‘Docent van het
Jaar’ werd in de categorie voortgezet onder wijs. “Door die titel ben je natuurlijk niet de
beste leraar van Nederland. Ik zie het eerder
als een soort ambassadeurschap om het vak
van docent te promoten. Dat is wel nodig; er
wordt vaak negatief tegen leraren aangeke -

ken. Ja, ja, dertien weken vakantie, wordt er
vaak op feestjes geschamperd. Intussen
vergeten ze de stress die een volle klas
kinderen met zich meebrengt.”
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met Bèta Black Belt

zet onderwijs in collegebanken van TU/e
Bij de uitvoering
ervan worden de
TU/e-docenten geholpen door vier van
hun eigen aio’s.

Frits van Otterdijk
an Overbeeke
kunde op de middelbare school
n aan. De wetenschappelijke en
innen hun vakgebied gaan zo
mpo veroudert. En daarmee ook
eren, de toekomstige generatie
pers die de universiteit gaat
of te dichten, start de TU/e deze
elt: een nascholingstraject voor
eraren in de bovenbouw.
tekort.” Polymeren bieden volgens hem
een interessante toekomst. Waar in
verhouding tot het totale bruto product het
verbruik van
grondstoffen
wereldwijd een
dalende curve
inzet, stijgt de
vraag naar polymeren almaar
verder. Ze
vormen, samen met aluminium, een uitzondering op de trend. Polymeren bezit-

zaken door
ht herleiden
basis’

ten bijzondere eigenschappen, zijn enorm
veelzijdig en worden in uiteenlopende
vormen gebruikt; van boterhamzakje tot
kogelvrij vest. Michels en Storm willen de
deelnemers inzicht bieden in de mechanische, elektronische en biologische eigenschappen van polymeren. Een verhaal over
moleculen, ketens, structuren, ordening
en formules. Maar ook over toepassingen
zoals zonnecellen, displays, organische
transistoren en over levende materie. Zij
gaan de theorie stutten met proefjes en
demonstraties die zijn aangeleverd door
experimentele vakgroepen van de TU/e.

nt: ‘Hoop dat TU/e kenniskloof dicht’
aanwas.”In zijn lessen probeert hij de verwon dering naar boven te brengen. Leerlingen
beschouwen een mobiele telefoon als vanzelf sprekend. Maar hoe werkt het? “Ik wijs ze erop
dat iemand daar toch goed over heeft nage dacht. En dat er nog veel technische vernieuw ing nodig is voor een duurzame wereld. Dat
besef leeft amper in de zesde klas vwo. ‘Ze
vinden wel oplossing’ hoor ik dan vanuit de
achterste schoolbanken.”

Om zich heen ziet De Bont een nijpend tekort
aan gekwalificeerde vakkrachten. “Het
stroomt aan de bovenkant weg. Veel docenten
gaan met pensioen en er is weinig nieuwe

De Bont vindt natuurkunde een prachtig vak,
volgt zoveel mogelijk de laatste ontwikkeling en, maar geeft toe dat sinds zijn afstuderen in
2004 de kennis wat ‘roestig’ wordt. Mede door
zijn eretitel heeft hij afgelopen tijd niet aan
nascholing kunnen doen. “Ik bezoek wel
conferenties en lees de onderwijsbladen maar
die zijn sterk didactisch gericht.
Vakinhoudelijk is het allemaal minder. Ik ben
erg benieuwd hoe ver we nu zijn. Ik hoor veel
leuke verhalen, bijvoorbeeld over oprolbare
lcd-schermen en andere technische snufjes.
Hoe werkt dat? Hoe krijgen ze die gemaakt?
Om dat uit te leggen aan mij leerlingen, mis je
de echte diepgang. Ik hoop dat de TU/e deze
kloof gaat dichten.”

De mensen die Bèta
Black Belt uitvoeren,
waken ervoor dat het
geen presentatie van
een grote verzameling academische
feiten wordt.
Michels: “De
boodschap moet
meteen raak zijn. De
Prof.dr. Thijs Michels
module heeft een
reductionistische
aanpak. Blijf in basisbegrippen denken die
aansluiten bij het kennisniveau van vwo-

leerlingen, dan kun je heel veel complexe
verschijnselen begrijpen en uitleggen.
Natuurkunde en scheikunde bestaan niet
uit een oneindige reeks variaties. Het is
belangrijk dat je door dieper inzicht
complexe zaken kunt herleiden tot de
basis. Daar gaat het om.”
Of de nascholingscursus navolging krijgt,
is voor de TU/e nog niet duidelijk. Het
betreft een experiment, maar gezien de
enthousiaste reacties van TU/e-docenten
en cursisten is een reprise niet onwaarschijnlijk. Het zou zonde zijn om zoiets
moois maar één keer uit te voeren, is de
algemene opvatting./

.

Natuurkundedocent Marjolein
Seegers: ‘Mezelf updaten’
Als ze in haar klas het thema optica
bespreekt, moet ze nog steeds een over headprojector als voorbeeld gebruiken.
Terwijl daarbuiten, in de echte wereld, wordt
gewerkt met cd-spelers en beamers. Kortom,
het lesmateriaal veroudert snel. “Je merkt
dat ook aan de leerlingen. Die surfen op
internet en kijken naar televisieprogram ma’s zoals ‘Timewarps’ op Discovery.
Vervolgens komen ze met de meest rare
vragen over onderwerpen waar ik zelf niet
alles over weet om het ze uit te leggen. En ik
wil mijn leerlingen op zijn minst voor zijn.”
Marjolein Seegers (49) geeft natuurkunde
aan het Christiaan Huygenscollege in
Eindhoven. Ze studeerde af in Leuven in
1984. In België volgde ze de opleiding
Metaalkunde, vergelijkbaar met de Neder landse studie Werktuigbouwkunde. Na haar
opleiding deed ze tien jaar onderzoek voor
Philips en nam daarna vrijaf om voor haar
t w e e o p g r o e i e n d e k i n d e r e n t e z o r g en . I n d e
tussentijd zag ze kans om haar eerstegraads
lesbevoegdheid wiskunde en natuurkunde te
halen. “Dat is inmiddels alweer zes en zeven
jaar geleden. Er ontstaat vanzelf enige
achterstand in kennis, omdat de techniek
niet stilstaat. Je probeert die vooruitgang bij
te houden door veel vakliteratuur te lezen,
maar daar red je het niet mee. In vakbladen
gaat het vaak over onderwijsvernieuwing en
heel soms over hoe je een onderwerp in de
klas kunt aanbieden. De basis van natuur kundelessen is goed, maar het zou beter zijn
om leerlingen dingen te leren aan de hand
van voorbeelden die ze om zich heen zien.”

Door de wijziging van de leerprofielen een
aantal jaren geleden zijn de middelbare
schoolklassen tegenwoordig anders samen gesteld. “Vroeger zaten leerlingen Natuur kunde en Techniek op een kluitje bij elkaar.
Door de nieuwe onderwijsprofielen krijg je
enorm gemêleerde klassen en moet een na tuurkundedocent rekening houden met heel
andere vragen van leerlingen.”
De cursus Black Belt Bèta zou docenten
’verbreding en verdieping’ moeten bieden
om deze veranderingen beter het hoofd te
bieden. Tenminste, dat is wat ze zelf
verwacht. “Ik hoop op een boel input, zo
breed mogelijk. Dan haal ik er zelf wel uit
wat ik nodig heb. Voor optica zou ik bijvoor beeld alles willen weten over coatings,
ontspiegelde glazen, noem maar op. Als ik
iets niet snap, zal ik het gewoon vragen. Ik
kom om kennis te halen en wil weten wat de
laatste technische ontwikkelingen zijn. Die
kan ik dan weer overdragen op mijn leer lingen.”
Het doorgeven van die nieuwe kennis hoeft
niet lang op zich te laten wachten, denkt
Seegers. “Als ik tijdens het eerste college
iets leuks hoor, zou ik het twee dagen later
al in mijn klas kunnen bespreken. En met
mijn collega’s op school. We hebben op onze
school zes natuurkundedocenten. Ik ben één
van de twee leraren die meedoen aan de
cursus, maar denk dat er onderling toch een
soort kruisbestuiving ontstaat. Als collega’s
houd je elkaar op de hoogte en leer je van
elkaar.”
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Algemeen
Verkiezingen TU/e 2009
Elektronisch stemmen

Het elektronisch stemmen in het kader
van de Verkiezingen TU/e 2009 vindt
plaats op dinsdag 8 en woensdag 9
december. Naast de reguliere verkiezingsoproep (per post) ontvangen de
betreffende kiesgerechtigde studenten op
beide dagen van de stemming tevens een
e-mailbericht waarin de link naar de
stemmodule is opgenomen. Deze link
wordt gedurende de verkiezingsperiode
bovendien vermeld op diverse internetpagina’s van de TU/e.
Echter, voor de verkiezing van de studentengeleding van de faculteitsraad van de
faculteit Industrial Design, evenals de
personeelsgeleding van de faculteitsraden van Industrial Design, Industrial
Engineering & Innovation Sciences,
Werktuigbouwkunde én van de dienstraad van de Centrale Diensten vindt géén
stemming meer plaats. Voor betreffende
geledingen c.q. raden zijn namelijk niet
meer kandidaten gesteld dan zetels te
vervullen zijn; deze kandidaten worden
geacht te zijn verkozen.
Kijk voor meer informatie op
www.tue.nl/verkiezingen.

Elections TU/e 2009
Electronic polling

The electronic polling for the TU/e
Elections of 2009 shall take place on
Tuesday 8 and Wednesday 9 December.
Next to the regular appeal to vote
(through the post), the enfranchised students concerned shall also receive an
e-mail message on both polling days, in
which a link to the polling module is
included. This link shall be added to
various web pages of the TU/e during
the polling period.
However, for both the student-section of
the Department Council of the Department Industrial Design as well as the
section of staff members of the Department Council of the Departments
Industrial Design, Industrial
Engineering & Innovation Sciences,
Mechanical Engineering and of the
Services Council, no more candidates
have been nominated than there are
seats to be filled, so there will be no election; those candidates will be deemed to
have been chosen. For further information: www.tue.nl/elections.

Dienst Interne Zaken
Avondmaaltijden
Auditorium week 50

Maandag:
- Lasagne
- Kalkoen in kerriesaus, witte rijst,
broccoli
- Varkensoester, champignonsaus, aardappelpuree met groenten, gemengde
botergroenten
Dinsdag:
- Jambalaya rijst, kipdrumsticks
- Rundervinken, jus, gekookte krieltjes,
Mexico-mix
- Gepaneerde schol, vissaus a l’armoricain, gevulde aardappelrolletjes, bloemkool-broccolimix
Woensdag:
- Vegetarische spaghetti met broccolikaassaus
- Visfilet á la Française, aardappelkroketten, doperwten
- Runderlapje in peperroomsaus, röstirondjes, luxe salade
Donderdag:
- Pita Gyros, Griekse salade
- Boerenkool, jus, braadworst
- Gegratineerde kipfilet, Pommes
Duchesse, schorseneren in saus
Vrijdag:
Geen avondopenstelling

Mensen
Promoties
Ir. E.P. van der Laan verdedigt op maandag 7 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Seat Belt
Control From modeling to experiment’.
Van der Laan promoveert aan de faculteit
Werktuigbouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. M. Steinbuch.
Ir. H.H.J.E. Kicken verdedigt op maandag 7 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Tuning of InGaAsP
planar photonic crystal nanocavities by
local liquid crystal infiltration’. Kicken
promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr. H.W.M. Salemink en prof.dr.
A. Fiore.
Drs. E.J. Rohaan verdedigt op woensdag
9 december haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Testing Teacher
Knowledge for Technology Teaching in
Primary Schools’. Rohaan promoveert
aan de Eindhoven School of Education
(ESoE). De promotor is prof.dr. W.M.G.
Jochems.
A.J. Matysiak Szóstek verdedigt op
woensdag 9 december haar proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Social Ways to
Manage Availability in Mediated
Communication’. Matysiak Szóstek
promoveert aan de faculteit Industrial
Design. De promotor is prof.dr.ir.
J.H. Eggen.
Ir. T.H.J.M. Peeters verdedigt op woensdag 9 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘GPU-based
visualization Techniques for the
Interactive Exploration of Diffusion MRI
data’. Peeters promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny.
Ir. M.M.J. Smulders verdedigt op donderdag 10 december zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Chirality in
Supramolecular Polymers’. Smulders
promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotor is prof.dr.
E.W. Meijer.
Ir. M. Saerbeck verdedigt op donderdag
10 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Software Architecture for Expressive Robots’. Saerbeck
promoveert aan de faculteit Industrial
Design. De promotor is prof.dr.ir. L.M.G.
Feijs.
Ir. J.J.J. van den Broek verdedigt op donderdag 10 december zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘MIP-based
Approaches for Complex Planning
Problems’. Van den Broek promoveert
aan de faculteit Wiskunde & Informatica.
De promotor is prof.dr. G.J. Woeginger.

Ir. S.C.J. Lee verdedigt op donderdag 10
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Discrete Multitone
Modulation for Short-Range Optical
Communications’. Lee promoveert aan
de faculteit Electrical Engineering. De
promotor is prof.ir. A.M.J. Koonen.

Intreerede
Prof.dr.ir. P.M.M. Bongers, verbonden
aan de faculteit Scheikundige
Technologie, houdt morgen, vrijdag 4
december, zijn intreerede. De titel van de
rede, die om 16.00 uur begint in de
University Club, luidt ‘Intertwine
product and process design’.

Diensten
Education & Training Unit
Course ‘Teaching and
learning in higher education’

The course ‘Teaching and learning in
higher education’ will take place on
Tuesday January 19th (whole day),
Thursday January 21st (morning) and
Tuesday January 26th (whole day). The
course is intended for both experienced
and inexperienced teachers and post
docs. This course is also the first course
of the TU/e BKO training program (more
information on the website www.tue.nl/
educational_training). The course offers
a broad orientation on teaching activities
and prepares for giving lectures, tutorials
and so on. During the course, the participants will be actively involved, for instance by giving presentations and by
exchanging ideas and experiences.
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge.
Further information can be obtained
from Sonia Gómez Puente (extension
5292). You can register for the course by
e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or by internet (www.tue.nl/educational_training).

Workshop Skills Lab:
‘Use of Media’
The workshop ‘Use of Media’ will be
offered on 10 December from 13.3017.00 hours. In this workshop participants will get started in a practical manner with using several IT applications in
teaching.
This workshop discusses a number of
good practices in the area of using IT
recourses during the lessons. The advantages and disadvantages of various IT
applications are discussed. Each teacher
presents a plan to the other teachers of
how he/she will implement the IT application of his/her choice.
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge. This course is
also part of the BKO training program.
More information can be obtained from
Janneke van der Loo (phone 5292).
You can register for the course by internet (www.tue.nl/educational_training),
by e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or by
telephone (2520).

schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).

Diversen
SAI

Invitation diploma
award ceremony
3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI) invites
you to the diploma award ceremony on
Thursday 10 December. During this
ceremony the SAI design engineers will
receive their diploma, a Professional
Doctorate in Engineering (PDEng)
degree. The festive presentation of diplomas will take place in the Blauwe Zaal in
the Auditorium at Eindhoven University
of Technology from 15.00 to 16.00 hrs.
The presentation will conclude with a
reception in the Senaatszaal in the
Auditorium.

7th Energy Day

Nuclear Energy and Energy
from Wind & Water
Last academic year a program around
energy and climate issues has been developed at the Eindhoven University of
Technology. This two year program consists of 10 so called ‘Energy Days’, with
on each day the treatment of one specific
issue. On December 10 the 7th Energy
Day on the topic of Nuclear Energy and
Energy from Wind & Water will be held.
You are invited to register for the attractive program on one subject as part of the
energy and climate masterclasses.
More information as well as an
up-to-date program can be found on
http://web.phys.tue.nl/en/energydays.

KIVI NIRIA

Introductie NLP
Neuro Linguïstisch Programmeren, kortweg NLP, is een snelgroeiende wetenschap die steeds meer mensen helpt hun
leven in te richten op de manier die zij
verkiezen. Doelen worden eenvoudiger
bereikt, plezier wordt vergroot en ongewenste gedachten en overtuigingen kunnen worden vervangen door gewenste.
Uitgangspunt van NLP is nieuwsgierigheid naar en gefascineerd zijn door mensen. Er wordt gekeken naar de structuur
van de subjectieve ervaringen. Hoe
reageren we en waarom op die manier?
En hoe bereiken topmensen op hun
terrein hun doelen? Om deze vragen te
beantwoorden, onderzoekt NLP de
manier waarop we denken en voelen en
wordt uitmuntendheid in allerlei
beroepsgroepen bestudeerd of ‘gemodelleerd’. Vervolgens kunnen de uitkomsten
weer aan anderen geleerd worden. Het
doel is uitmuntendheid voor iedereen.
KIVI NIRIA verzorgt dinsdag 8 december van 18.45 tot 22.00 uur aan de
TU/e een introductie NLP. Gratis voor
leden, niet-leden betalen vijf euro.
Aanmelden via www.ykns.nl.

Photonics PhD Event (V34.349), department of Applied Physics (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).
PhD Multi-scale modeling of acoustic
materials (V35.1015), Mechanics of
Materials, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
PhD Actively controlled acoustic shielding (V35.1016), Dynamics and Control,
department of Mechanical Engineering
(1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042
t/m 2612 euro).
PhD Tailoring metallic-organic interfaces
to improve product reliability (V35.443),
Mechanics of Materials, department of
Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).
PhD Weathering PUC 1 (V37.684),
Materiaal en Grensvlakchemie, department of Chemical Engineering and
Chemistry (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
Hoogleraar Onderwijskunde voor
Science-educatie (V47.619), Eindhoven
School of Education, Eindhoven School
of Education (1,0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 23 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
hoogleraar 2 (4904 t/m 7142 euro).
Wetenschapsvoorlichter (V89.121),
Communicatie Expertise Centrum (1,0
fte). Vast dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (3195 t/m 4374 euro).
Arbo- en Milieucoördinator (V35.1017),
faculteit Werktuigbouwkunde (0,8 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 10 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2379 t/m 3755 euro).
Medewerker Operational Audit (intern)
(V82.038), Operationele Audit Groep,
Dienst Algemene Zaken (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 11 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (3195 t/m 4374 euro).
Voor meer informatie ga naar
www.tue.nl/vacatures.

Vacatures
Projectmedewerker Aansluiting HBOWO (V28.0624), Onderwijs en
Studenten Service Centrum (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal

Course ‘Coaching students’
The course ‘Coaching students’ will be
offered on 15 December from 13.30-17.00
hours. This training course discusses the
tasks of the coach and it devotes attention to a number of coaching skills, such
as conversation techniques and giving
constructive feedback, so that teachers
can adapt their coaching approach to the
needs of the students. Participation by
teachers or TU/e staff who will be
coaching students is free of charge. This
course is also part of the BKO training
program.
More information can be obtained from
Janneke van der Loo (phone 5292).
You can register for the course by internet (www.tue.nl/educational_training),
by e-mail (cursus.dpo@tue.nl) or by
telephone (2520).

(Advertentie)
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‘Don’t wait for a
blue envelope’
Large numbers of employees
fail to apply for tax refunds.
Also, they often forget to
submit applications to the tax
authorities for supplementary
benefits for rent, care of childcare. As a result they are
missing out on many hundreds
to thousands of euros. This is
alleged by Ton van den Broek,
director of Fidante Belastingadviseurs, whose company is
located in the TU/e grounds.
Van den Broek speaks from experience. Every year his bureau
helps dozens of customers who
have come from abroad to work
or study in the Netherlands for a
while. Regardless whether it
concerns a two-month or a twoyear period, in most cases they do
not sufficiently exercise their
rights to refunds and additional
benefits. “It is sheer ignorance.
Which is nobody’s fault. Foreign
employees and students are
simply unaware of the possibilities. They wait for a blue envelope to show up, but by that time
it is often too late”, Van den Broek
thinks.
He gives the example of a couple
from India filing an application
for a tax refund over the year
2008. With the help of Fidante a
12,000-euro refund was paid into
their account.

When taken?
Last week at one of the Pavilion
offices.
What do we see?
Joachim Arts (26), a Dutch PhD
student of Industrial Engineering, who is captured at the
moment of working on his
research theme. PhD candidate
-‘aspirant’- is a person who
would like to continue his
education/research work at an
academic institution. The word
‘aspirant’ comes from the Latin
word ‘aspirans’ - striving for

Another explanation is that the
tax authorities also send out the
refund forms on the basis of the
population register. As many
foreigners only stay in the
Netherlands temporarily, they
fail to enroll in the register and
stay out of sight of the tax authorities.
For the foreign target group the
tax authorities have a special
form, by the way; the so-called
M form. It can be applied for with
the Tax Authorities Foreign
Office in Heerlen. It is a highly
specific form, however. Van den
Broek: “I suspect that nine out of
ten tax consultancies are unable
to complete it. This booklet is half
a centimeter thick. Only a special
computer program like the one
used by our bureau will enable
you to get through it.”
In order to receive a refund, a
Dutch bank account number
comes in handy. “Since many of
our customers leave the Netherlands again, we make applications for accelerated refunds
- wherever appropriate. In most
cases people get the excess tax
money that they have paid back
within two months”, Van den
Broek explains. (FvO)/

.

More information: www.fidante.nl.

something. In a way it means
that PhD studies are different
from graduate studies (Master’s
degree) as the latter are more
proactive. The former presume
some initiative from the student
in receiving profound skills and
techniques in a chosen topic and
willingness to develop scientific
questions.
Why this picture?
You can have a look at an ordinary day of PhD students. It is
important to mention that this
type of work is inspiring and
gives you satisfaction as much
as any other non-academic type
of work.

Brothers Paulus (64) and Ad (60) Aarts are familiar faces for TU/e visitors. For nearly thirty
years now they have been around on campus – first as guards, now as doorkeepers at Electrical
Engineering. And they still enjoy their work tremendously.

Their pulses are adorned by the jubilee watch for
twenty-five years of trusted service. “Together we
have been connected with TU/e for half a century”,
Ad and Paulus say with a smile. Which is quite
something, considering that they did not fancy the
idea at all at first. Paulus (left photo) was tipped
about an open vacancy with TU/e’s security
service. “I had some doubts, because we had to
work in shifts. Still, I did go and have a chat”, he
says. Once he had started Paulus became more
and more enthusiastic. He enjoyed it so much that
he persuaded his brother Ad. Ad did not like the
irregular working hours either: “But once I had
got used to this, I did not want it any other way!”
Brothers working together, is that a success? The
two shrug their shoulders: “It is no different from
working with other colleagues.” At home they do
not talk about their work a lot; there are plenty of
other things to discuss. “We are from a family of
eleven children and are a very close-knit bunch.
Every first Sunday of the month we drink coffee
together. We take turns, so everybody gets their
turn to serve.”

They could fill a book if they had to write about the
funny things they have experienced. Especially
when they were still working for security, there
was often something going. Ad remembers a nice
anecdote: “We saw a couple crawling over the lawn
at dead of night. It turned out that they had lost a
contact lens. We safely avoided the question what
exactly it was that they were doing there.” By
aiming the headlights of their car at the lawn, the
couple fortunately managed to find the lens again.
Photos: Bart van Overbeeke

Honorary doctorate for
Canadian computer scientist
TU/e will be awarding an
honorary doctorate to prof.
William Arthur Stewart (Bill)
Buxton, principal researcher at
Microsoft Research and associate professor at the Department of Computer Science at
University of Toronto in
Canada.
Honorary promoter is prof. dr.
Kees Overbeeke of the Department of Industrial Design. The
award will be presented within
the context of the celebration of
the 54th anniversary of TU/e on
Thursday April 22 next.
Prof. Bill Buxton (60) will be
given this distinction for his out-
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When he was 58 Paulus stopped working, but he
has returned now as a temporary worker. When
there is someone ill, Paulus helps out the doorkeepers. “Well, they couldn’t miss me!”, he jokes.
Secretly he really enjoys it, though. “I know how
everything works here. And if there is nothing else
in my diary, it’s fine with me.” What they both like
best about their work is their contact with young
people. “We know lots of students. There is always
something going on.”

standing research in the field of
human-computer interaction.
Within this broad field he has
manifested himself in a large
number of subjects, both in the
academic world and in the business community. He has written
dozens of scientific articles and is
holder of some twenty patents.
Buxton’s work deals mainly with
the human aspects of technology.
This nicely links up his research
with research in the area of
human-system interaction within the Departments of Industrial
Design and Industrial Engineering & Innovation Sciences of
TU/e. Since 2007 Buxton has
been a member of the Advisory

The Student Service Center and the Communication
Expertise Center would like to ask you to fill in a
survey: the International Student Barometer. This
survey is your opportunity to tell what’s working,
what’s frustrating and what you think of your university experience to date. Until December 4, tomorrow, every Bachelor, Master or exchange student is
invited to answer about sixty questions.
See http://survey.euro.confirmit.com/wix5/
p309815869.aspx
Last year TU/e also used the International Student
Barometer. This has resulted in special attention to
the integration of international students within the
TU/e culture. To illustrate this: at the opening of the
academic year 2009/2010 rector prof. dr. ir. Hans
van Duijn speeched in English. Another outcome is
that there are now two specific contact persons at
STU for international Master students, Coby
Doreleijers and Judith Beenhakker. (NS)

Council of the TU/e Department
of Industrial Design.
Honorary promoter Overbeeke
calls Buxton a visionary. “He has
started major developments in
human-computer interaction,
such as transparent, graspable
and ‘multi-touch interfaces’.”
Buxton is not unfamiliar with the
Netherlands: he began his career
as a musician and spent two years
at the Institute for Sonology in
Utrecht. In 2007 he published a
highly successful book about
design, entitled ‘Sketching User
Experiences: Getting the Design
Right and the Right Design’.
(TJ)/

.

Cycling prohibition

A 24-year-old student from the German city of
Giessen has been prohibited from cycling for fifteen
years, on penalty of 25 euros per violation. Last year
he was riding his bicycle while drunk and subsequently he refused to cooperate in a psychological
evaluation. Last summer Christopher Hahn got
hooked by the police after a party, as the German
newspaper Bild reports. He had a blood alcohol level
of 0.171 percent and had to pay a five-hundred-euro
fine. That was not all, however. Just like drunk
drivers, cyclists riding their bikes while drunk must
be evaluated psychologically in Germany, which
costs at least another five hundred euros.
The cyclist refused to go along and was issued with a
‘Fahrradverbot’ of fifteen years. He can still ride a
horse on public roads, says Bild, but this option will
not really get him any further: he is allergic to
horsehair. (HOP)
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‘Progressieven’ versus
‘zoekers naar draagvlak’
Foto’s/Bart van Overbeeke
De TU/e kent slechts twee studentengroeperingen die jaarlijks een gooi
doen naar de negen zetels die in de universiteitsraad beschikbaar zijn voor
de vertegenwoordigers van de studentenpopulatie. Gelukkig verschillen de
PF en Groep-één aanzienlijk als het gaat om hun standpunten en werkwijze.
Zo is er voor de TU/e-student ook echt iets te kiezen. In de aanloop naar de
verkiezingen op 8 en 9 december vroeg Cursor beide groepen om voor
elkaar een aantal vragen te formuleren.

Nic van Kooten, fractievoorzitter van de Progressieve Fractie.

De Progressieve Fractie
aan Groep-één

Groep-één aan de
Progressieve Fractie

PF: Reageer op de stelling: ‘Bij de universiteitsraad zit je er niet om je eigen
initiatieven te ontplooien, maar voornamelijk om het College van Bestuur
te controleren’.
Groep-één: Medezeggenschap betekent niet alleen controleren, maar ook
meepraten. Controleren beperkt zich
enkel tot reageren. Groep-één heeft
een proactieve houding, wat wil
zeggen dat we ideeën aandragen die
juist voor studenten belangrijk zijn.
Wanneer deze ideeën op een goede
manier aangekaart worden, door
middel van persoonlijk contact en met
draagvlak vanuit de instelling, is de
kans groot dat ze door het College van
Bestuur opgepakt worden.

Groep-één: Er bestaat tussen Groep-één en
de PF een duidelijk verschil in de manier
van werken. Hoe typeren jullie je werkwijze?
PF: Als een vooruitstrevende, progressieve
partij komt de PF regelmatig met nieuwe
initiatieven die middels notities en brieven
aan het CvB worden aangeboden. Het is
zonde dat Groep-één nauwelijks gebruik
maakt van dit initiatiefrecht. Ook in ons uitgangspunt verschillen wij: de PF redeneert
vanuit het oogpunt van de student, Groepéén denkt meer te bereiken als zij redeneert
vanuit het oogpunt van het CvB. Daarmee
gaat zij voorbij aan de wens van de student.

PF: Hoe heeft Groep-één haar zesde
zetel dit jaar benut?
Groep-één: Allereerst hadden we
daardoor meer input én meer
draagvlak. We hebben ook zitting
genomen in alle UR-commissies.
Daarbij hebben we meer tijd genomen
om contacten met de studenten te
onderhouden. Denk aan discussielunches en overleggen met faculteitsraden en verenigingen. Zo waren we
op de hoogte van alle zaken die
aandacht verdienden, waar we
vervolgens op konden inspelen.
PF: Reageer op de stelling: ‘Groep-één
is een fractie van alleen maar compromissen’.

Groep-één: Wij zijn niet tegen het
sluiten van een compromis. Direct
protesteren sluit vaak de deur voor
verder overleg. De beste manier
waarop de student wordt vertegenwoordigd, is door actief mee te praten
en mee te denken, om zo onze doelstellingen te bereiken. Kortom, Groepéén handelt niet alleen maar vanuit
een compromis, maar is altijd op zoek
naar de meest constructieve weg om
tot een goede oplossing te komen.
PF: Waarom heeft Groep-één de
afgelopen jaren telkens een vrouw
op positie 1?
Groep-één: Het bovenste gedeelte van
onze lijst bestaat uit studenten die
namens Groep-één de UR in willen.
Dit zijn mensen met de nodige ervaring en ze staan middenin de TU/e-gemeenschap. De rest van de lijst bestaat
uit een gevarieerde achterban die een
groot sociaal netwerk heeft en zo de
lijntjes van Groep-één naar alle
studenten kort houdt. Opmerkelijk
hierbij is dat vrouwen, ondanks dat ze
in de minderheid zijn aan de TU/e,
een relatief grote betrokkenheid
hebben. Onze lijsttrekker is ieder jaar
iemand die voor het verkiezingsjaar
het gezicht zal zijn van de fractie. Het
is dus belangrijk dat deze persoon
bekendheid geniet, inhoudelijk sterk
is en gewaardeerd wordt door de TU/epopulatie.

Groep-één: De PF koos dit jaar voor een
strategie waarin veel van haar plannen
gepubliceerd werden in Cursor, nog voor ze
concreet waren en klaar om in te voeren.
Waarom werd niet eerst gezorgd voor
draagvlak?
PF: Het is opmerkelijk om kritiek te krijgen
van een fractie die de afgelopen jaren niet
met eigen initiatieven is gekomen. Ook
wordt een verkeerd beeld geschetst. In het
specifieke geval van onze diplomanotitie,
vonden voor de publicatie daarover in
Cursor al wel degelijk gesprekken plaats.
Naast dat wij van tevoren lobbyen, vinden
we het ook belangrijk dat onze ideeën teruggekoppeld worden naar de student.
Groep-één: De verkiezingen van vorig jaar
resulteerden in drie zetels voor de PF, waar
jullie er vijf verwachtten. Hoe zijn jullie
hiermee omgegaan?

Marieke Oosterbaan,
fractievoorzitter van Groep-één.

PF: Ons verlies is te wijten geweest aan twee
zaken: enerzijds slaagden we er niet in om
onze visie en resultaten duidelijk aan iedereen kenbaar te maken en anderzijds legde
de PF het af tegen een lijst met een hoog
percentage vrouwen in de top. Ook dit jaar
houden we vast aan een eerlijke campagne
en gaan wij ervan uit dat de TU/e-studenten
kiezen voor inhoud.
Groep-één: De PF is aangesloten bij de
Landelijke Studenten Vakbond. Zij hebben
de laatste jaren acties geïnitieerd die inhoudelijk vaak niet door de meerderheid van de
studenten ondersteund werd (bijvoorbeeld
de actie tegen het bevriezen van de studiefinanciering in tijden van een financiële
crisis). Hoe kijken jullie aan tegen de
werkwijze van de LSVb?
PF: In de werkwijze van de LSVb kan de PF
zich heel goed vinden. De LSVb komt regelmatig met initiatieven en voert daarvoor een
sterke lobby in Den Haag. Groep-één geeft
een voorbeeld en hanteert daarbij een
beperkt blikveld. In Cursor geven zij aan dat
‘zeuren over tweejarige bevriezing van de
studiefinanciering minachting kan opwekken bij het publiek’. Een uitspraak waarmee
ze aangeven niet voldoende over de actie te
weten. De manifestatie was namelijk
gericht op het afgeven van het signaal dat
niet de vele rendements- en bezuinigingsmaatregelen, maar juist investeringen
leiden tot hoogwaardig, toegankelijk en uitdagend onderwijs. Enkel daarmee kunnen
we een kenniseconomie worden.

Studenten
50%
korting

Neem een abonnement
3 Surf naar volkskrant.nl/studenten

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

volkskrant.nl/studenten
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De lange reis van de zigeuners
Tony Gatlif maakt al sinds zijn
eerste film ‘Gatjo Dilo’ films
over zigeuners. Soms in verhaalvorm, soms associatief,
maar altijd staan de muziek en
hun manier van leven centraal.
Bijna altijd zijn de films van
binnenuit gemaakt, niet als
buitenstaander. Gatlif maakt
het zigeunerleven niet mooier
of liever dan het is, wel met de
nodige nuances. En altijd in
mooie en boeiende films.
Zigeuners worden vaak geassocieerd met de Balkan-landen.
Maar wat weinigen weten, is dat
ze een lange reis aflegden voor
ze hier kwamen. ‘Hier’ is overigens een relatief begrip, want
Roma-zigeuners, met de Sinti
als bekendste groep, hebben
zich verspreid over de hele
wereld: van Nederland en
Amerika tot Rusland. Hun oorsprong ligt echter in NoordAfrika en India. Dat spoor
volgde filmregisseur Gatlif met
zeven medewerkers terug, niet
alleen benieuwd naar hun
muziek, ook naar hun dansen.
Het leverde de prachtige, gedra-

matiseerde muziekdocumentaire ‘Latcho Drom’ op, wat
‘goede reis’ betekent.
In prachtige beelden vertelt hij
hoe zij zich vanuit India verspreidden over het vasteland van
Europa. Hij filmde ze tegen de
decors van adembenemende
landschappen in India, Egypte,
Turkije, Roemenië, Hongarije,
Frankrijk en Spanje. We zien
hun drang om te overleven
ondanks eeuwenlange achtervolging en ondanks de
Holocaust, want ook veel
zigeuners zijn gestorven in de
concentratiekampen. Gatlif
toont hun bronnen van
inkomsten naast de poëtische
hulde die ze aan hun leven
brengen, want ze bezingen hun
legendes in hun liederen, waar
de levensvreugde vanaf spat.
Het hele verhaal wordt verteld
met muziek, zang en dans.
Verwacht niet te veel van de ondertiteling; die geeft alleen een
algemeen beeld van het onderwerp van het lied. Gesprekken
worden niet ondertiteld. Dat
hoeft ook eigenlijk niet: de

prachtige muziek spreekt voor
zich, de kleurrijke dansen wellicht nog meer. Zo zien we op
een besloten feestje in Egypte
hoe een Ghawazi-vrouw met
overgave danst op de oude
muziek, met de zwiepende
heupbeweging en stampende
pas van de danseressen. Maar
ook filmde Gatlif, zelf van

Algerijnse afkomst en met
zigeunerbloed in de aderen,
prachtige dansen uit India, de
flamenco uit Spanje en aangrijpende liederen uit Roemenië.

Herkansing

Hoewel de film al uit 1993
stamt, heeft de importeur die
nooit officieel in Nederland uit-

gebracht. ‘Latcho Drom’ is alleen
incidenteel vertoond als buitenlandse import op speciale voorstellingen. Nu is er dus een
officiële ‘herkansing’, omdat
theater Plaza Futura aan de
Eindhovense Leenderweg de
Nederlandse première verzorgt
(vanaf vandaag, donderdag 3

Onzeker en verward door ontluikende seksualiteit
“Een jonge jongen en een
oudere vrouw, dat vinden
Amerikanen nog wel oké. Maar
andersom zeker niet” zegt
regisseur Alan Ball. Hij wijst
op de Amerikaanse dubbele
moraal, maar stelt tegelijk dat
het altijd verkeerd is als
sprake is van een scheve
machtsverhouding, zeker bij
seks. Die dubbele boodschappen zitten vaker in zijn
debuutfilm ‘Towelhead’.
De hoofdpersoon is de knappe
dertienjarige Jasira. Dat
schoonheid geen onverdeeld
genoegen is, blijkt meteen al in
de openingsscène, als de vriend
van haar moeder aanbiedt om
haar bikinilijn te scheren.
Jasira’s moeder is niet blij met
die ongezonde aandacht en
stuurt Jasira naar haar strenge,
traditionele Libanese vader in
Texas. Wie denkt dat ze daar

‘veilig‘ is, vergist zich; de verhuizing maakt Jasira niet
minder nieuwsgierig naar haar
ontluikende seksualiteit.
Haar aarzelende belangstelling
voor seks en porno wordt gadegeslagen door de buurman. En

terwijl haar vader haar eer
probeert te beschermen, vrijt
Jasira tegen haar zin met hem,
legt ze het aan met een zwarte
jongen en gebruikt ze de
tampons die haar vader haar
verbiedt; die zijn immers alleen

voor getrouwde vrouwen.
Ondertussen schelden haar
klasgenoten haar uit voor theedoekhoofd - de Eerste Golfoorlog is in volle gang.
Het is geen gemakkelijke
wereld die Ball, scenarioschrijver van ‘American Beauty’
en de televisieserie ‘Six Feet
Under’, schetst. In de film, naar
het boek van Alica Erian, is niet
altijd even duidelijk wat Jasira
denkt. Wellicht bewust - ze lijkt
zelf ook niet goed te beseffen
wat te denken van wat haar
allemaal overkomt. Het levert
schrijnende scènes op, vooral
als Jasira en de buurman oog in
oog staan. Ball stelt deze
gebeurtenis echter niet alleen
voor als een traumatische
ervaring. Jasira, onzeker en
verward door haar seksuele
gevoelens, blijft de buurman
opzoeken en kickt op het effect
dat ze op hem heeft. Dat maakt

de ontmoetingen pijnlijk om te
zien.

Gedurfd

Ball brengt meer nuances aan.
Jasira's vader is geen stereotypische Arabier, maar zo patriottisch dat de Amerikaanse vlag
vierentwintig uur per dag
buiten hangt. Tegelijkertijd
verschillen zijn normen en
waarden zo van zijn Amerikaanse buren, dat hij op constante voet van oorlog met hen
staat.
Ball krijgt van recensenten lof
voor zijn gedurfde scenario, al is
niet iedereen even enthousiast
over de afloop van de film.
(GV)/

.

’Towelhead’ is te zien in Filmhuis De
Zwarte Doos op donderdag 3, dinsdag
8 en woensdag 9 december.

Hotel Modern en het leven in de metropool
Met souvenirs, broden en ijskastdozen wordt een stad
gebouwd en anderhalf uur
draaiende gehouden. Via
straten en pleinen zoomen de
camera’s, dwars door de muren
en kamers heen, in op de
gedachtewerelden van de
bewoners.
Koelkastdozen suggereren een
realistische skyline, waarvoor
zich carnavalsvierders, demonstranten of een begrafenisstoet
bewegen, onderbroken door witbroden die als bus fungeren.
Door torenhoge flatgebouwen
schieten verlichte liftjes omhoog
en omlaag, op het dak vormen
enkele parfumflesjes een
yuppenparty, een banaan pleegt
zelfmoord door zich naar
beneden te storten. Bierblikjes
zwalken als lallende voetbalsupporters door de nacht, achter de
rood verlichte ramen van een

hoerenkast is een erotisch
schimmenspel te ontwaren. Zie
hier de wereld van de grote
metropool, in de versie van
theatergroep Hotel Modern.
De groep speelt na tien jaar de
voorstelling ‘Heden Stad’ weer,
hun allereerste productie waarmee ze voor het eerst met
maquettes op het toneel stonden.
Het uitgangspunt is eenvoudig:
verbeeld een dag en een nacht
van het leven van een metropool.
Met hun andere voorstellingen,
zoals ‘De Grote Oorlog’ en
‘Kamp’ over de Eerste Wereldoorlog en de Holocaust, werden
ze wereldberoemd; afgelopen
winter stonden ze nog in
Moskou, Vancouver en Tokio. In
deze producties combineerde
Hotel Modern maquettes met
vingercamera’s en maakte zo
live animatiefilms. Maar hun
oude werk kende bijna niemand;
de spelers wilden deze oervoor-

stelling ook graag aan hun
nieuwe publiek laten zien.

Gepuzzeld

Het hernemen van zo’n oude
voorstelling bleek gemakkelijker
gezegd dan gedaan. De constructies en de soundscapes waren er
nog, maar de videoregistraties
lieten niet alles zien. Er werd
veel gepuzzeld hoe alles ook
alweer precies zat en ging en
vooral het licht bleek een
probleem. Sommige dingen
moesten de theatermakers
opnieuw maken en tegenwoordig is het bijvoorbeeld veel
moeilijker, zo bleek, om heel
grote kartonnen dozen te vinden.
‘Heden Stad’ is vooral een
kijkspel: de betovering van dag
en nacht en het spel met lichtjes.
Hotel Modern toont de stad als
een personage, een levend
wezen met gemoedstoestanden.
Tegelijk mag het publiek zien

hoe allemaal gemaakt wordt,
alsof de toeschouwers op een
wolkenkrabber staan en de hele
stad zien bewegen, terwijl je
tegelijk met een verrekijker
helemaal op één raam kunt inzoomen. (GV)/

.

Te zien in theater Plaza Futura aan de
Leenderweg op woensdag 9 december
vanaf 20.30 uur.
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Rudy on the Road to Copenhagen
In vijf dagen op een elektrische scooter van Hilversum naar Osnabrück,
je moet er zin in hebben.
Rudy van Beurden, vierdejaars Bouwkunde, is er
wel voor te porren.
Samen met 99 anderen
vertrok hij dinsdag 1
december voor de eerste
etappe van ‘The Road to
Copenhagen’: een vijftiendaagse estafette met
elektrische scooters met
de klimaattop in Kopenhagen als eindpunt.
Eigenlijk had Van Beurden
dinsdag begeleiding van
zijn project. In plaats
daarvan zit hij op een
scooter in Hilversum. De
student is één van de driehonderd deelnemers aan
The Road to Copenhagen.
Deze tocht met honderd
elektrische scooters is een
initiatief van Essent. Het
doel is de klimaattop in
Kopenhagen waar de groep
een manifest zal aanbieden aan de wereldleiders.

Een vriend die bij Essent
werkt, attendeerde Van
Beurden op de tocht. Die
zag het meteen zitten,
vooral omdat hij zich als
Bouwkundestudent naar
eigen zeggen erg bewust is
van klimaatproblematiek.
“De bouw is verantwoordelijk voor twintig procent
van de CO2-uitstoot”, legt
Van Beurden uit. “Onder
andere door, vaak onnodig,
warmteverlies van gebouwen, maar ook bijvoorbeeld het transport van
bouwonderdelen. Ik vind
dat architecten daarin hun
verantwoordelijkheid
moeten nemen.”
De deelnemers zullen
elkaar afwisselen. Honderd van hen startten dinsdag in Amsterdam, Leeuwarden en Hilversum en
zullen 6 december arriveren Osnabrück. De
volgende groep rijdt naar
Kiel en de laatste groep
naar Kopenhagen. Onderweg bezoeken de deel-

nemers lezingen en workshops over duurzaamheid
en stellen ze samen het
manifest op. Maar Van
Beurden verheugt zich ook
op het minder officiële
gedeelte. Onderweg slapen
ze in hostels en zijn er
feestavonden gepland. Op
de eerste dag zit de sfeer er
volgens hem al goed in:
“Het is nu al heel gezellig,
ook al kent haast niemand
elkaar.”

Klimaatbos

Volgens Van Beurden is
overal aan gedacht. Zo rijdt
er een (elektrische) ambulance mee en krijgen ze in
grote steden politiebegeleiding. Van Essent hebben
ze dikke kleding en
helmen gekregen. Bagage
en een team van monteurs
worden vervoerd met twee
touringcars. “Maar hun
CO2-uitstoot wordt gecompenseerd met de aanschaf
van klimaatbos”, zo stelt de
TU/e’er gerust. (SK)/

.

Studentenorkesten drie TU’s samen op het podium

In het weekend van 11, 12 en 13 december geven de studentenorkesten van de drie
Nederlandse technische universiteiten gezamenlijke concerten in Enschede, Delft en
Eindhoven. Onder de noemer 'drieTUconcerten' gaan de orkesten van ESMG
Quadrivium (Eindhoven), Krashna Musika (Delft) en SHOT (Enschede) drie dagen op
tournee met als afsluiting een concert in Muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven op
zondagavond 13 december. Op het programma staan onder andere de Schilderijententoonstelling van Mussorgsky, An American in Paris van Gershwin en werken van
Honegger, Barberán en Poelman. Het repertoire bestaat uit symfonische muziek,
gespeeld door symfonie- en harmonieorkest, en originele blaasmuziek.
De drie concerten vinden achtereenvolgens plaats in de Jacobuskerk te Enschede
(11 december), in Aula Congrescentrum TU Delft (12 december) en in Muziekcentrum
Frits Philips te Eindhoven (13 december). De opening in Eindhoven wordt verzorgd door
universiteitssecretaris ir. Harry Roumen. De concerten beginnen steeds om 20.15 uur.
Zie www.drieTUconcerten.nl. (SK)

Klimaatverandering niet alleen door de mens

De zorg over toenemende CO2-uitstoot en opwarming van de aarde staat hoog op de
agenda van wetenschap en politiek. Daarbij gaat alle aandacht naar de menselijke factor.
De natuurlijke klimaatprocessen die samenhangen met oceaan- en atmosfeerstromen en
seismiek blijven vaak onderbelicht. In het Van der Waals-symposium ‘Geophysics - Giant
Events Changing the Climate’ op dinsdag 15 december zullen diverse sprekers ingaan op
deze natuurlijke kanten van de klimaatverandering.
Sprekers van het KNMI, het Institute for Marine and Atmospheric Research Utrecht en
het Institute of Earth Sciences Utrecht gaan in op veranderingen in oceaan- en atmosfeerstromen en dataverzameling. In de middag worden workshops gegeven over onder andere
grondwatermanagement, CO2-opslag en satellietwaarnemingen.
Het symposium vindt plaats in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Op www.vdwaals.nl/
symposium kunnen belangstellenden terecht voor het programma en inschrijving. (SK)

W or s t el en met k l eine on g em akk en
Weinig studenten hadden zin om zich voor
het oog van het lunchende publiek in het
Auditorium in een sumoworstelpak te hijsen.
Zodoende waren de leden van de Progres sieve Fractie (PF) donderdag 26 november
genoodzaakt om vooral tegen elkaar te
worstelen. Met de actie wilden ze aandacht
vragen voor hun verkiezingsprogramma. Dit
jaar bindt de partij de strijd aan met de
‘kleine ongemakken’ waarmee studenten op
de campus te maken hebben.
Volgens de fractievoorzitter van de PF, Nic
van Kooten, komen er aan de TU/e veel pro blemen voor die blijkbaar net iets te klein
zijn om aangepakt te worden. Hij noemt
slechte wireless dekking op sommige loca ties en een tekort aan stopcontacten. “Als je
dan met je projectgroep ergens zit te wer ken, heeft de meerderheid geen stroom”,
aldus Van Kooten.
Studenten konden behalve worstelen ook

doorgeven welke ongemakken zij zelf tegen kwamen. Volgens Van Kooten zijn er aardig
wat briefjes ingevuld; hij is dan ook tevreden
over de actie. “Wij hebben ons weer laten
zien en aan de hand van de ingeleverde
briefjes kunnen wij onze speerpunten voor
komend jaar vaststellen.” Hierop gaat de
fractie inventariseren wat voor klachten er
precies zijn.
Dat de Progressieve Fractie zich in de aan loop naar de verkiezingen vooral richt op
‘kleine ongemakken’ betekent volgens Van
Kooten niet dat ze zich totaal niet bezig houden met grotere zaken. “We willen dat de
universiteit meer aandacht gaat besteden
aan zaken zoals persoonlijke ontwikkeling
voor studenten, denk aan een beter cursus aanbod, en studeren in het buitenland. Het
gebeurt al wel, maar het kan nog beter.” (SK)
Foto: Bart van Overbeeke

ESSF Van Lint Studenten Sportweek
Je hebt maar drie vrienden nodig en een portie
lef, maar dan kun je je al
opgeven als team om te
tchoukballen of onderwaterhockeyen tijdens
de ESSF Van Lint Studenten Sportweek. Of maak
een groter team en schrijf
je in voor rokvoetbal,
kanopolo of rolstoelbasketbal.
Er worden in de week van
14 tot en met 17 december
toernooien georganiseerd

in zeventien niet-alledaagse sporten. Volgens de
organisatie zullen meer
dan
tweehonderdvijftig
teams en rond de vijftienhonderd studenten meedoen.
Elke dag kun je met je team
twee sporten doen, behalve
op donderdag. Je hebt geen
sportkaart nodig. De eerste
sport begint om 17.00 uur,
de tweede om 20.30 uur en
iedere dag wordt afgesloten met een feest. De
laatste dag kun je je maar

voor één sport inschrijven,
omdat die avond ook de
finales zijn. Alleen supporteren kan natuurlijk ook.
De Van Lint Studentensportweek wordt ieder jaar
in de week voor de kerstvakantie gehouden in het
Studentensportcentrum.
De week is vernoemd naar
wijlen prof.dr. Jack van
Lint, fervent voorvechter
van de studentensport in
Eindhoven. (NS)/

.

Kijk voor meer informatie op
www.essf.nl.

En hoe is het in Berkeley?

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.

Student zijn is meer dan
studeren alleen. Na onder
andere veel commissiewerk bij verschillende
verenigingen, studentenvertegenwoordiging en
een bestuursjaar bij
E.S.V. Demos was het

laatste wat nog miste een
flinke periode studeren in
het buitenland.
Sinds augustus dit jaar
studeer ik aan UC
Berkeley (‘Cal’) in Californië, USA. Ik doe hier
een aantal interessante
vakken, onder andere in
open innovatie, innovatie
in services en businessmodellen en bedrijfvoering in China. Er zijn
vaak gastcolleges van
bekende personen uit het
bedrijfsleven en de professoren zijn erg goed.
Veel huiswerk en verplichte aanwezigheid zijn
heel normaal, dat wordt
keurig netjes bijgehouden en getest. Hard
werken dus om alles bij te
houden.
Maar denk niet dat
studeren het enige is wat

ik hier doe. Californië
heeft prachtige stranden
en natuur. Bovendien ligt
Berkeley vlakbij het
bruisende en vrije San
Francisco, waar ik naast
clubbing ook veel sightseeing heb gedaan. Ik heb
wijn gedronken in Napa
Valley, op het strand
geslapen in Santa Cruz,
over de Golden Gate
Bridge gefietst, Alcatraz
bezocht, watervallen en
mammoetbomen gezien
in Yosemite, gesurft, et
cetera. Het was heel
speciaal om samen met
Amerikanen op een
authentieke manier de
feestdagen Halloween en
Thanksgiving (compleet
met de gigantische
kalkoen) mee te maken.
Ik woon in het International House in

Berkeley, waar zeshonderd Amerikaanse en
internationale studenten
wonen: ideaal om interessante mensen te ontmoeten en dingen te
ondernemen. Verder is
het studentenleven in
Berkeley zoals je dat ziet
in films. Beerpong,
roommates en fraternities: they have it all. De
meest extreme feesten,
zoals een bodypaintfeest,
zijn die in co-operatives:
grote studentenhuizen
met vaak wel honderdvijftig tot tweehonderd
studenten. College
athletics is iets wat ons
Nederlanders vreemd is,
maar is hier heel groot.
Voor football is het één of
twee keer per maand
game-day: iedereen kleedt
zich in het goud en blauw

van onze universiteit en
gaat vanaf
vroeg in de
middag, vóór
de wedstrijd,
feesten op
straat, in cafés
en in fraternities.
Over drie
weken ga ik
weer naar huis
en dat is best
dubbel. Studeren in het buitenland is voor
mij een life
changing
ervaring
geweest.

Jolet van Erum is student Innovation Management
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IJsvrij! op de Markt
Damesdispuut La Donna
è Mobile draagt haar
steentje bij aan Eindhoven Winterstad. Op donderdag 17 december
kunnen studenten op de
Markt en het Catharinaplein deelnemen aan allerlei winterse spelletjes
tijdens het evenement
‘IJsvrij! De Winterspelen’.
De opening is om 15.30 uur
bij de ijsbaan op de Markt.
Er wordt dan onder andere
een korte ijshockeyclinic
gegeven ter voorbereiding
op het ijshockeytoernooi
dat een uur later begint. Op
de rest van de Markt en het
Catharinaplein
kunnen
andere vaardigheden worden geperfectioneerd, zoals
sneeuwvolleyballen,
braadworstracen
en
sneeuwmanworstelen.
Voor het ijshockeytoernooi
kunnen studenten zich
opgeven met een team van

zeven tot tien personen.
Voor de andere spelen mag
het team variëren van vier
tot zeven personen. Deelname is gratis, inschrijven
kan tot 10 december op
la-donna-e-mobile.nl. Na
afloop van de Winterspelen
en de finale van het ijshockeytoernooi is er tot middernacht een feest in de
tent op de Markt.
Met het evenement wil La
Donna è Mobile geld ophalen voor Habitat for
Humanity, een hulporganisatie die zich inzet voor
betere huisvesting van
gezinnen in ontwikkelingslanden. Een groot
aantal Eindhovense bedrijven, waaronder de organisatie van Extrema, heeft
producten aangeboden die
geveild mogen worden.
Vorig jaar haalde het
dispuut met de veiling
2400 euro op voor Pink
Ribbon. (SK)/

.

Fietsverbod voor Duitse student

Een 24-jarige student uit het Duitse Giessen mag vijftien
jaar niet fietsen, op straffe van 25 euro per overtreding. Hij
zat vorig jaar dronken op de fiets en weigerde vervolgens
mee te werken aan een psychologisch onderzoek.
Vorige zomer fietste Christopher Hahn na een feestje in
een politiefuik, meldt de Duitse krant Bild. Hij had 1,71
promille alcohol in zijn bloed en moest een boete van vijfhonderd euro betalen. Maar daarmee was de kous niet af.
Fietsers met een slok op moeten zich, net als dronken
automobilisten, psychologisch laten onderzoeken in
Duitsland, wat nog eens minstens vijfhonderd euro kost.
De fietser weigerde dat en kreeg een ‘Fahrradverbot’ van
vijftien jaar opgelegd. Hij mag trouwens nog wel paardrijden op de openbare weg, meldt Bild. (HOP)

Bierdrinkend bergafwaarts

Studievereniging Lucid van Industrial
Design tapte donderdagmiddag 26
november in twee uur tijd 2953 biertjes
(gemiddeld 37 per persoon) voor de
bezoekers van de Tokenborrel. Ongeveer
tachtig ID-studenten verdeeld over alle
jaarlagen streden om de eer zoveel mogelijk
bier naar binnen te werken, of in ieder geval
te bestellen. De prestaties waren te volgen
op een groot scherm waarbij iedere jaarlaag
werd gevisualiseerd als een skiënd
poppetje. Jaarlaag 2002 heeft gewonnen.
“We zeggen niet dat we trots zijn dat er zo
veel bier is gedronken”, zegt bestuurslid
Fiona Jongejans, “maar het is wel een heel
mooie verenigingsactiviteit. Mensen van
alle jaren komen ervoor terug. We geven de
drinksnelheid weer door een digitale visu alisatie met een skipiste: hoe meer je drinkt,
hoe harder de skiër de berg af gaat.”
Het was de derde maal dat Lucid de borrel

organiseerde. Het aantal biertjes werd,
zoals bij iedere Lucidborrel, geregistreerd
via een elektronische sleutelhanger. Die
waardeer je op bij de bar en gebruik je
daarna om mee af te rekenen. Tijdens deze
speciale Tokenborrel, met als thema ‘winter wonderland’, was ook te zien wie de jongste
besteller was of wie de grootste bestelling
deed. Dat was overigens eerstejaars Leoni
Tenthof van Noorden met 216 bier.
Een fijne bijkomstigheid is volgens
Jongejans de hectoliterkorting die Lucid met
het drankfestijn binnensleepte. Hoe meer
afzet, hoe meer korting, is het beleid van
Grolsch. Omdat Lucid mede dankzij dit eve nement dit jaar 76 hectoliter bier op de
begroting heeft staan, hoeft ze vijftig euro
minder te betalen per hectoliter. Een korting
van ongeveer twintig procent - op 152 fusten
tikt dat aardig aan. (NS)
Foto: Rien Meulman

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
Lorenz Deen (vierdejaars Technische Natuurkunde) en Jorg de Bont (derdejaars
Industrial Design). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven
commentaar.

Jasper Kuijsten is 22 jaar
oud en komt oorspronke lijk uit Veldhoven. Hij is
vijfdejaars student Electri cal Engineering. Zijn grote
liefdes zijn z’n hamsters,
R, L en C genaamd. Ook
houdt hij erg van knutse len: hij heeft een eigen
ambilight gemaakt en zelfs
een kilometerteller voor
zijn hamsters. Zijn sport is
squashen, alleen doet hij
dat nu even niet. Als
bijbaan werkt hij elke
zaterdag als postbode.
Zijn must-have-item is een
horloge, omdat het fijn is
om er één om te hebben. Je
mag hem ’s nachts altijd
wakker maken voor een
berg met onderdelen om
lekker mee te knutselen.

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

Lorenz denkt dat deze kamer
zeker van een jongen is,
gezien de weinig kleurvolle
inrichting en de grote tv. Het
ontbreken van dingen aan de
muren en de miniwerkplaats
op zijn bureau bevestigen
dit. Het ziet er erg netjes en
schoon uit en er staat maar
een heel klein beetje afwas.
Dit wijst erop dat hij niet veel
ervaring op kamers heeft, of
hij houdt gewoon van oprui men… Lorenz gokt dat deze
persoon een derdejaars
student is. Welke studie
deze persoon doet, is hem
ook meteen duidelijk:
Electrical Engineering. De
kamer is namelijk overdui delijk van een elektro -

technicus. Zijn must-haveitem is een kruiskopschroe vendraaier. Hij zal verder
niet veel aan sport doen. Zijn
grootste hobby is dingen
bouwen, verwacht Lorenz.
Ook ziet hij een kooi voor
huisdieren in zijn kamer
staan: misschien heeft deze
student wel een cavia?
Verder denkt Lorenz dat hij
altijd een pak sinaasap pelsap in huis moet hebben.
Jorg ziet het ook meteen:
hier woont een student die
Electrical Engineering doet.
De enorme unit onder het
bureau, de collectie met
weerstandbakjes, de
voeding bij de computer en

de rare installatie op de kast
laten er geen twijfel over
bestaan dat hier een echte
elektroman woont. Jorg vindt
dat de kamer eigenlijk best
opgeruimd is. De kamer ziet
er volwassen uit, maar Jorg
denkt niet dat het een mas terstudent is. Het is sowieso
een Vestide-kamer, dat is
eenvoudig af te leiden aan de
balkjes aan de muur. Zijn
hobby is vast iets van rare
dingen in elkaar solderen.
Het is echt zo’n type voor ‘My
First Elektrobox’ of zoiets.
Jorg gelooft niet dat deze
student een party animal is,
er staan namelijk nergens
lege flesjes of zo. Hij zal wel

op stap gaan, maar gaat wel
vroeg naar huis. Om wat bij
te verdienen, is hij studentassistent. Waarschijnlijk
heeft deze jongen geen
vriendin, want Jorg ziet geen
foto van dat meisje staan. Op
de vraag waar je deze
student voor wakker kunt
maken, moet Jorg eerst hard
lachen, om te besluiten: als
de nieuwe editie van Quest
binnen is.

Het is de twaalfde minuut
van de verlenging in het
WK kwalificatieduel met
Ierland als de Franse voet baller Thierry Henry een
vrije trap aanneemt met
zijn linkerhand, de bal
voorzet en Gallas de bal
simpel kan inkoppen. De
Franse fans juichen,
terwijl de Ieren en de rest
van de wereld met stom heid zijn geslagen dat de
scheidrechter de over treding niet heeft gezien:
Frankrijk mag ten koste
van Ierland naar het WK.
De tv-beelden waren
duidelijk: het was een
handsbal en het doelpunt
had moeten worden afge keurd. Door het gemak
waarmee de overtreding
op tv zichtbaar was, is de
discussie over technische
hulpmiddelen in de sport
weer vol aangewakkerd.
Moet je een scheidrechter
tijdens de wedstrijd
toestaan om op basis van
videobeelden een beslis sing te nemen? De belangen in het moderne voet bal zijn immers zo groot
dat één kleine arbitraire
misser ervoor kan zorgen
dat in dit geval Ierland
tientallen miljoenen euro’s
mist aan premies, sponso ring en merchandise.
Vanuit marketingoogpunt
is het begrijpelijk, maar de
andere kant van de
medaille is dat het de
sport té perfect maakt. We
hebben gezien wat oortjes
met het wielrennen
hebben gedaan, het is een
schaakspel tussen ploeg leiders geworden en niet
meer een alles-of-nietsstrijd tussen de renners.
Sport is emotie en een
stukje van die emotie is
‘woede’ om fouten van
deelnemers of scheidrech ters; dat geeft het spelletje namelijk beleving en
geeft stof voor discussie.
We praten ook nog steeds
over de ‘hand van God’ van
Maradonna op het WK
1986, toch één van de
meest historische sport momenten. In rap tempo
hebben wij als techneuten
de wereld om ons heen
‘verelektroniseerd’ - laten
we nou afblijven van die
heerlijke ouderwetse
sportbeleving! In de woor den van Cruijff: “Voetbal is
een spel van fouten” - ik
hoop dat het zo blijft.
Roy Warmerdam is
student Electrical
Engineering.
Dit was zijn laatste column
voor Cursor.

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop op
en praat met de gebruiker
Timo Bleeker / 19 / tweedejaars
Industrial Design
“Ik vind deze afbeelding gewoon in een
hele leuke stijl getekend. Dit is
Scribblenauts, een nieuwe game op de
Nintendo DS. Je moet puzzels oplossen
door een ster te pakken die bijvoorbeeld
in een boom hangt; de ene keer stuur je
er een aapje op af om het te pakken, de
andere keer zaag je gewoon de boom om.
Nadat je dat gedaan hebt, moet je een
woord schrijven en dan materialiseert
dat. Je kunt wel 22.802 dingen tevoorschijn tekenen. Ik heb het spelletje nog
niet, maar ik heb er gewoon zin in! Ja,
een beetje gameverslaafd ben ik wel.
Heb zo’n honderd
PS2-spellen, een Wii,
een SNES-emulator...
Als ik een lievelingsgame moet noemen,
is dat Aion, want dan
heb je vleugels en
da’s vet.”

Je schijf krijgt goed gezelschap. In ieder geval zal
de schijf van Jack van Wijk, hoogleraar visualisatie
van Technische Informatica, er ook tussen hangen.
Geen wonder: zijn onderzoeksgroep ontwikkelde
SequoiaView. Je kunt het meteen in de visualisatie
terugzoeken; het zou dat paarse blokje in de
linkerhoek van ongeveer 500 kB kunnen zijn. (NS)

plaatsje gunt, kun je een speciale versie van dit
programma downloaden van http://w3.win.tue.nl/
nl/onderzoek/onderzoek_informatica/
visualization/sequoiaview/ en hiermee afbeeldin gen insturen.

Kleren maken de man. Of de vrouw. Althans, zo luidt het gezegde. Cursor stelt daarom
maar eens niet de intellectuele capaciteiten van TU/e’ers centraal en gaat zoek op zoek
naar dat ene excentrieke voorkomen, die kekke trui of opvallende bril.

Marieke Acquoij, tweedejaars Bouwkunde

De kledingkast van Acquoij is veelzijdig: van
baggy hiphopbroeken tot nette retro-jurkjes.
Wat de Bouwkundestudente aantrekt, hangt
van haar stemming af. Andersom beïnvloedt
haar kledingkeuze ook weer een beetje haar
gedrag.
Op de dag dat Cursor haar snapt, oogt ze in
een opperbeste stemming. Dat is dan ook
terug te zien in haar outfit. “Ik ben van de
week met mijn moeder gaan shoppen in een
tweedehands kledingwinkel. Dit soort kleren
draag ik graag. Sommige jurkjes of rokken
komen van mijn tante. Ik houd heel erg van
bijvoorbeeld de fifties en sixties. Ik zou
graag zien dat iedereen de kleren van toen
draagt. Mensen besteedden in die tijd meer
aandacht aan hun uiterlijk; nu moeten kleren
vooral gemakkelijk zitten.”
Hoewel ze naar eigen zeggen niet zo ijdel is,
vindt ze het leuk om iets origineels aan te
doen en enigszins in het oog te springen.
“Maar dat is niet vanuit het idee om maar
iets anders en meer opvallends aan te
hebben. Je moet uiteindelijk gewoon aan trekken wat je zelf leuk vindt. Just have fun.”
Dat anderen niet altijd gecharmeerd zijn van
haar outfits, deert haar niet. “Een aantal
mensen heeft gezegd dat ik met deze rok op
een oma lijk. ‘Nou, wel een hippe oma’, zeg ik
dan.”(TA)

Stel je harde schijf tentoon! Het Graphic Design
Museum in Breda zal vanaf 20 februari 2010 met de
tentoonstelling INFODECODATA (en dat is best uit
te spreken; probeer het nog eens) onze informatie wereld in beeld brengen. Onderdeel van de expo sitie is een overzicht van honderden afbeeldingen
van harde schijven, gemaakt met het programma
SequoiaView. Prachtige blokjes van verschillende
grootte en kleur geven de opslagruimte van de
verschillende directories weer. Jij en alle museum bezoekers zien in een oogopslag welke schijf je
het meest volgestouwd hebt. En welk bestand je in
tijden niet gebruikte. Wanneer je jouw schijf een

