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Zes plasmaprojecten
van start aan TU/e
Zeven samenwerkingsprojecten zijn deze maand gehonoreerd als onderdeel van het
STW-programma ‘Building on
Transient Plasmas’; bij zes
hiervan is de TU/e betrokken.
Volgens prof.dr.ir. Gerrit
Kroesen, kartrekker van het
nieuwe TU/e-profileringsgebied Plasma’s en penvoerder
van het STW-project, ontvangt
de TU/e zo’n drie miljoen euro
voor projecten gerelateerd aan
gepulste plasma’s.
Het STW-programma heeft een
totale omvang van 4,7 miljoen
euro, waarvan het grootste deel
dus naar de TU/e gaat. De andere
onderzoekspartners komen van
de Universiteit Twente en het
Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) in Amsterdam.
Naast het plasmacluster van de
faculteit Technische Natuurkunde zijn ook de TU/e-faculteiten Scheikundige Technologie
en Electrical Engineering bij projecten betrokken. Industriële
partners zijn onder meer kabelfabrikant Draka, BASF, Siemens,
Nuon, TNO en het KNMI. De
projecten draaien om het toepassen van plasma’s bij het maken
van glasfibers, het gebruik van
microplasma’s in microreactoren, het controleren van de gasontladingen die ontstaan in
schakelaars in het elektriciteitsnet, en onderzoek naar
bliksem. Verder wordt onderzoek gedaan naar het reinigen
van lucht met plasmatechnologie
en het laag voor laag aanbrengen
van atomen op grote oppervlakken.
In september vorig jaar werd het
voorlopige voorstel voor het
onderzoeksprogramma al door
technologiestichting STW goedgekeurd. Deze maand is bekend
geworden welke van de vijftien
ingediende projectvoorstellen

het hebben gehaald. Programmaleider Kroesen, hoofd
van de capaciteitsgroep Elementaire Processen in Gasontladingen (faculteit Technische Natuurkunde), is tevreden met de
gemaakte keuzes. “Ik vind het
een mooie mix. Het is de bedoeling dat er een synergie ontstaat
tussen de verschillende projecten binnen het programma,
zodat we bijvoorbeeld kennis die
we opdoen in het project over
bliksems kunnen gebruiken in
microreactoren, en de scheikundige kennis uit het microreactorproject kunnen toepassen in
glasfibers. Daarvoor zullen we
ook tweemaal per jaar met alle
betrokkenen, ook de industriële
partners, bijeenkomen om de
ontwikkelingen te delen.”

Industrie

De projecten behelzen elk rond
de zeven euroton. De groep van
Kroesen zelf is betrokken bij vijf
van de projecten. Volgens de
regels van STW zijn bij elk
project minimaal twee onderzoeksgroepen betrokken en
dragen industriële partners voor
minimaal vijfentwintig procent
bij aan het project. Vanuit het
CWI is prof.dr. Ute Ebert, tevens
deeltijdhoogleraar aan de TU/efaculteit Technische Natuurkunde, betrokken bij drie van de
projecten. Gemeenschappelijk
onderwerp van de projecten zijn
tijdsafhankelijke of gepulste
plasma’s, volgens Kroesen een
relatief
nieuw
onderzoeksterrein. “Voor toepassingen in de
industrie worden voornamelijk
continue plasma’s gebruikt,
terwijl je plasma’s kunt maken
met bijzondere eigenschappen
door de omstandigheden in te
tijd te variëren. De extra mogelijkheden van deze ‘transient’
plasma’s zijn nog onvoldoende
onderzocht.” (TJ)/

.

Opvolger Lundqvist bijna bekend

Op 1 april 2010 eindigt de tweede zittingstermijn van ing. Amandus
Lundqvist als voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e.
Vandaag, donderdag 10 december, wordt naar verwachting de naam
van zijn opvolger bekend gemaakt. Bij het ter perse gaan van deze
Cursor kon die nog niet vrijgegeven worden. Volgens universiteitssecretaris ir. Harry Roumen is de benoeming op een haar na afgerond.
Volgens hem moet nog een gesprek plaatsvinden met de vertrouwenscommissie van de universiteitsraad en moet de Raad van Toezicht de
nieuwe collegevoorzitter officieel benoemen. (HK)

Bijna kerst

Volgende week verschijnt de laatste Cursor van dit kalenderjaar.
Bijdragen voor de Universiteitsberichten in dit nummer (dat verschijnt
op donderdag 17 december) kunnen tot en met morgen, vrijdag
11 december, worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl.
Andere tips? Mail naar cursor@tue.nl. De eerste Cursor van 2010 ligt
op donderdag 14 januari in de schappen.
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Massaal de heupen los
Op het Studentensportcentrum wordt sinds het
begin van dit studiejaar op dinsdag zumba
gegeven. De belangstelling is zo groot, dat een
maand geleden al een extra les op maandag werd
ingelast. Die zit echter ook alweer vol. Het sport centrum bekijkt nu of er nog meer lessen opgezet
kunnen worden.
Er kunnen rond de tachtig zumba-liefhebbers in
sporthal 2, maar dat is vaak niet genoeg. Op
sommige dagen loopt het aantal deelnemers op tot

tegen de honderd. Volgens Raymond Starke van het
Studentensportcentrum wordt daarom gekeken of
er mogelijkheden zijn om extra lessen te verzorgen,
wellicht tussen de middag of op vrijdag.
Zumba is een sensuele work-out waarin Latijnse
dansstijlen zoals salsa, merengue en bachata
worden gemixt met aerobics. (SK)
Foto: Bart van Overbeeke

Eerbetoon voor ‘grootbegeleiders’
Bij de opening van het academisch jaar werd al aangekondigd
dat de TU/e hoogleraren die
minimaal vijfentwintig of vijftig
keer als eerste promotor zijn
opgetreden, in het vervolg een
eerbetoon gaat brengen. Donderdag 17 december krijgen prof.dr.
Rutger van Santen (Scheikundige Technologie), prof.dr. Bert
Meijer (ST/Biomedische Technologie) en prof.dr.ir. Han Meijer
(Werktuigbouwkunde) tijdens

een feestelijke bijeenkomst in de
University Club als eersten een
beeld van de Limburgse kunstenaar Fons Bemelmans. Zij begeleidden respectievelijk 67, 55 en
54 promoties.
Volgens universiteitssecretaris
ir. Harry Roumen betreft het een
eerbetoon met terugwerkende
kracht. “Deze drie hoogleraren
hebben dat aantal van vijftig promoties inmiddels al dik gehaald
en krijgen volgende week alsnog

een eerbetoon daarvoor. Vanaf nu
gaat het bestuur de hoogleraren
die het aantal van vijfentwintig of
vijftig
promoties
bereiken,
speciaal in het zonnetje zetten. In
januari zal de eerste hoogleraar
onderscheiden worden die het
aantal van vijfentwintig promoties heeft behaald. Wie dat is,
houden we nog even geheim.”
Ook deze hoogleraren ontvangen
een kunstwerk van Bemelmans.
(HK)/

.

Prijs TU/e voor jonge videokunstenaars
De Kunstcommissie van de TU/e
gaat in 2010 een prijsvraag uitschrijven voor jonge videokunstenaars. De beste inzending
wordt aangekocht en toegevoegd aan de digitale kunstcollectie van de universiteit. Dat
liet voorzitter Jouke Post vorige
week weten tijdens de presentatie van de film ‘Eindhoven’,
het eerste digitale kunstwerk
dat de TU/e in haar bestaan
heeft aangekocht.
Deelnemers uit Noord-Brabant en
het noorden van België kunnen
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hun afstudeerwerk inzenden.
Een selectie daarvan zal worden
tentoongesteld aan de universiteit. De winnaar wordt beloond
met de aankoop van zijn of haar
werk. Post: “Met deze jaarlijkse
prijs halen we telkens de
nieuwste ideeën op het gebied
van digitale kunst binnen.”
De aankoop van de videoproductie ‘Eindhoven’ van kunstenaar Mateusz Herczka is de
opmaat tot de aanleg van een digitale kunstcollectie, aldus Post.
Hij wil de aangekochte producties
graag
toegankelijk
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maken voor medewerkers en studenten. Om dat te realiseren,
overweegt de Kunstcommissie
de mogelijkheid om de toekomstige videofilms te laten downloaden op desktops en laptops
van de TU/e.
De komst van een digitale collectie staat de aankoop van
andere kunst niet in de weg, verzekert Post. De universiteit heeft
de afgelopen decennia schilderijen, beeldhouwwerken, wandtapijten en grafieken verzameld
en zal dat gewoon voortzetten.
(FvO)/

.
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Engin Özer
“Ik ben geen vieze voetballer”
Sjoukje Kastelein
Foto: Bart van Overbeeke
Ruim een half jaar geleden
kwam hij werken op de projectadministratie aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De
28-jarige Engin Özer is een
bescheiden jongen. Hij komt
sympathiek over, sociaal, niet
verlegen, maar een prater is hij
niet. Zijn passie komt vooral
naar boven op het gras van
RKSV Schijndel, waar hij een
stevig duel niet uit de weg
gaat. Het belangrijkst in zijn
leven is echter zijn negen
maanden oude zoontje Semih.
Dat Özer niet graag over zichzelf
praat, is aan het begin van het
interview al meteen duidelijk.
Gevraagd naar zijn achtergrond
vat hij de achtentwintig jaar
tussen zijn geboorte en de dag
van vandaag in twintig seconden
samen. “Ik ben achtentwintig
jaar, geboren en getogen in
Geldrop, heb de Fontys gedaan
hier in Eindhoven, hbo

Bedrijfseconomie, in 2003 of
2004 afgestudeerd, toen gaan
werken. Ik heb een aantal werkgevers gehad tot nu toe: EON,
Koninklijke Peijnenburg - en nu
zit ik hier, sinds mei.”
Özer begon met voetballen zoals
veel kinderen: met vriendjes op
de pleintjes van het dorp,
Geldrop in zijn geval. Op zijn
negende begon hij bij RKSV
Braakhuizen (in Geldrop),
eenmaal in de B-jeugd stapte hij
over naar Geldrop, waar hij op
zijn achttiende ging spelen bij
het eerste. Toen Geldrop anderhalf jaar geleden degradeerde uit
de hoogste klasse van het amateurvoetbal, de hoofdklasse,
stapte de middenvelder over
naar RKSV Schijndel. “Ik wilde
wel eens kijken bij een andere
club, ook omdat er een paar
jongens weg waren gegaan bij
Geldrop. Het is goed uitgepakt.”
Schijndel doet het goed in de
hoofdklasse. Komend seizoen
voert de KNVB een schakel in

tussen amateur- en betaald
voetbal: de topklasse. De eerste
vier van elke hoofdklasse (die
bestaat uit veertien clubs)
plaatsen zich rechtstreeks.
Volgens Özer maakt Schijndel
een goede kans om in de
topklasse terecht te komen.
Bescheiden voegt hij er meteen
aan toe: “Maar dat moet nog
blijken, hoor. We moeten er nog
een hele tweede helft tegenaan.”
Of hij doorgaat bij Schijndel,
mocht de club de topklasse
halen, weet Özer nog niet. Sinds
mei hebben hij en zijn vrouw
Mine een zoontje, Semih. Dat
hij drie avonden per week weg is
om te trainen en op zondag
moet spelen, is best zwaar. “Ik
vind het het belangrijkst dat
thuis alles goed gaat. Mocht het
ooit nodig zijn, dan zou ik
minder gaan trainen of overstappen naar een andere club.
Het is leuk dat ik bij Schijndel
op redelijk niveau kan voetballen, maar het is niet zo dat ik
er alles voor over heb. Uiteinde-
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Vanaf het fietspad naast de Dommel zien
we vrijdagochtend Technische Bedrijfskundestudent Martijn Jaspers het TU/eterrein opfietsen. Met een heel grote tas
op zijn stuur op weg naar college.
Martijn Jaspers trapt meteen op de rem
om rustig te vertellen wat er allemaal in
die tas zit. Maar eerst vertelt hij dat hij lid
is van Interactie, de vereniging die de
internationale activiteiten van Industria

lijk is het toch maar een hobby.”
Heeft het vaderschap hem veranderd? “Nee, ik denk niet dat ik
echt veranderd ben. Het is net
als met je huwelijk: je moet zorg
dragen voor je gezinnetje en nu
komt daar een extra iemand bij.
Maar het is alsof hij er altijd al
geweest is.”
Op het veld is Özer iets minder
rustig. “Ik ben iemand die houdt
van felheid, wel eerlijk, maar wel
hard op de bal. Ik houd wel van
duels, dat is mijn type spel. Maar
het is niet zo dat ik een vieze
voetballer ben, met ellebogen,
spugen en natrappen.”
Zijn baan bij Scheikundige
Technologie is niet zijn eerste
kennismaking met de TU/e. In
zijn studententijd bij Fontys
werd hij gevraagd om in een
team van het Studentensportcentrum mee te doen aan het
Nederlandse studentenkampioenschap voetbal. De geïmproviseerde ploeg werd Nederlands
kampioen en reisde af naar het
EK in Rome. Dit internationale

regelt, en laat hij het embleem op zijn
paarse trui zien. “In deze tas zitten slaapspullen, een grote opblaasmat met een
pomp. Verder kleren voor twee dagen.”
Over een kwartier heeft Jaspers een
college, maar daarna gaat hij met een
dozijn medeleden van Interactie naar hun
Duitse broertje van de Universität
Karlsruhe. Technische Bedrijfskunde heet
daar ‘Wirtschaftingenieurwesen’ en de
Karlsruhese vereniging die daar de internationale activiteiten verzorgt, houdt deze
week een Europese uitwisseling. Voor het
academische programma heeft Jaspers
geen tijd gehad, de zesdejaars kan zijn
mastervakken niet laten schieten. Maar
voor het slotfeest maakt hij alle tijd. “We
gaan naar de Strabaparty. Dat is een feest
in een gehuurde tram die door de stad
gaat rijden. Er is wel een bar aanwezig,
maar geen wc.” Wat Jaspers betreft is dat
trouwens geen probleem. Hij weet er een
goede oplossing voor: geen bier drinken,
maar Klopfer. Klopfer is een begrip voor

vervolg was helaas minder
succesvol. “We werden volgens
mij achtste of negende. Maar het
was wel heel leuk daar, een
mooie ervaring”, aldus Özer.
Collega Matthijs Lodewijks, zelf
keeper bij Stiphout Vooruit 4 uit
Helmond, was erg blij dat Özer
in mei de gelederen bij de administratie kwam versterken. “Ik
zat hier eerst met alleen dames.
Nu kan ik het tenminste over
voetbal hebben; vooral op
maandag, dan komen alle voetbalverhalen van het weekend.”
Positieve eigenschappen van
zijn collega? “Hij is stressbestendig, heel sociaal en een
goede teamplayer.” Minder blij
is hij met Özers muzieksmaak.
“Hij luistert graag naar Sky
Radio, helaas zonder hoofdtelefoon. Als één van zijn favoriete
nummers passeert, heeft hij nog
wel eens de neiging om mee te
zingen, wat getuige het groeiende aantal reacties van onze
buren op een steeds hoger
volume gebeurt...”/

.

Duitse shotjes. “De naam geeft de gevolgen weer - op het moment van drinken,
maar ook voor de dag erna. Dan voel je de
Klopfer in je hoofd.” (NS)
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Geen geld voor trage studenten
Universiteiten en hogescholen
krijgen vanaf 2011 minder geld
van het Rijk voor studenten die
niet binnen de afgesproken
studietermijn afstuderen. Het
nieuwe bekostigingsmodel
voor het hoger onderwijs heeft
minister Plasterk deze week
voorgelegd aan de Tweede
Kamer.
De nieuwe bekostiging is complexe materie. De universiteiten
en het ministerie steggelen nog
over de laatste technische details,
hoewel de gesprekken volgens
OCW bijna zijn afgerond. De
hogescholen hebben hun goedkeuring al gegeven. Vanaf 2011
krijgen universiteiten en hogescholen geld op grond van het
aantal ingeschreven studenten
binnen de toegestane studieduur
(zestig procent), het aantal uitgereikte diploma’s (twintig procent) en een vaste toelage (eveneens twintig procent). Dat had
Plasterk twee jaar geleden al aangekondigd. Over de vaste toelage
is het laatste woord overigens nog

niet gezegd. In het NRC Handelsblad verklaarde een woordvoerder van universiteitenkoepel
VSNU dat daar nog over wordt
gesproken en dat dat bedrag nog
flink hoger kan worden.

Bonus

Aan de universiteiten is de verandering groot. De helft van hun
bekostiging bestaat momenteel
uit de bonus voor het aantal diploma’s. Verder bekostigt OCW naar
rato van het aantal eerstejaars
(dertien procent) en is er een
vaste bijdrage (37 procent). Voor
enkele dure fixusstudies, zoals
geneeskunde, levert OCW een
aparte bijdrage en dat blijft zo.
Overigens moeten die ingeschreven studenten recht hebben op
bekostiging: dit betekent dat ze
nog geen andere opleiding in het
hoger onderwijs afgerond mogen
hebben. Alleen in de gezondheidszorg en de lerarenopleidingen, waar tekorten dreigen,
kunnen studenten bekostigd een
tweede opleiding volgen.
Volgens Peter van Dam, woord-

voerder van het College van
Bestuur, staat in het meerjarenplan van de TU/e al nadrukkelijk
dat er gestreefd wordt om het
studietempo op te voeren. “Deze
maatregel van OCW is een duidelijke financiële prikkel om daar
ook vaart achter te zetten. Het zet
extra druk op de ketel. Lage
studierendementen
hebben
inhoudelijke gevolgen, ze bezorgen een universiteit een slecht
imago bij eventuele nieuwkomers, en dadelijk hebben ze
ook bedrijfseconomische consequenties, want je krijgt voor te
lang studerende studenten geen
vergoeding meer. Pas later krijg
je weer geld voor ze als ze afstuderen. Met het bindend studieadvies zorgen we er dit jaar al
voor dat mensen snel op de juiste
plek terechtkomen en daar komt
over twee jaar de harde knip nog
bij. Dan kunnen studenten niet
meer beginnen met een master
voordat ze hun bachelor hebben
afgerond.” (HK/HOP)/

.

Een karretje dat over de campus rijdt
Bij het IPO-gebouw en het
Studentensportcentrum is Bert
Moors (1981) inmiddels al langs
geweest met zijn mobiele loket karretje. Deze week staat hij bij de
kantine in Vertigo, waar hij
studenten en medewerkers
wiggen probeert te verkopen.
Moors, die beeldende kunst heeft
gestudeerd aan de AKV/St. Joost
in ’s Hertogenbosch, zegt vooral
benieuwd te zijn naar de reacties
van mensen op zijn kunstproject.
“Zo zijn mensen echt een beetje
geïntimideerd als ik zo hoog
boven ze zit achter mijn loket om
ze iets aan te reiken.”
Bij het IPO-gebouw konden
mensen van een voorwerp dat ze
in hun zak hadden, een kunst werkje laten maken. “Dat fasci neert me, te zien wat mensen zoal
in hun broekzak hebben”, zegt hij.
Moors kreeg de meest uiteen lopende objecten aangeboden:
een munt, een schroef, foto’s en
hondenbrokken. In het sportcentrum heeft hij een weggetje
gemaakt bestaande uit stukjes
hout waarop mensen hun naam
konden schrijven. En deze week
probeert hij studenten en mede -

Bouwontwerpen krijgen zo’n stip
als zij van hoge kwaliteit zijn en
de uiteindelijke uitvoering ervan
veelbelovend is. Een bouwplan
komt daarmee na realisatie in
aanmerking voor een nominatie.
Het ontwerp voor de nieuwe
W-hal is van ir. Joost Ector,

Het loont om studentenstad te
zijn. Want professoren, conciërges en huisjesmelkers
geven hun geld uit bij de
bakker en de drukkerij: de
lokale economie wint vijfentwintigduizend euro per
student, becijfert TNO.
Onderzoeksbureau TNO keek
naar de twaalf universiteitssteden plus Den Haag en berekende de impact van universiteiten, hogescholen, academische
ziekenhuizen en onderzoekscentra op de lokale economie. De
onderzoeker keek dus niet naar
het belang van een hoogopgeleide bevolking voor heel Nederland, maar naar de directe effecten van het kennisbedrijf binnen
de stadsmuren.
En die zijn fors. In Wageningen
is de werkgelegenheid voor meer
dan de helft te danken aan het
hoger onderwijs en R&D-bedrijfjes. In de grote steden Amsterdam en Rotterdam is dat aandeel
een stuk lager, maar nog altijd 7,7
en 8,2 procent van de totale werkgelegenheid in de stad. Tilburg
merkt het minst van zijn universiteit, die slechts 5,7 procent van
de werkgelegenheid voor haar
rekening neemt; Tilburg is niet
groot, maar de universiteit is nog
kleiner. Den Haag heeft wel een
hogeschool, maar geen universiteit en dus is de impact daar
slechts 2,2 procent.

Afgeleide banen

Maar al die werknemers en
studenten zorgen ook voor afgeleide banen. Denk aan barkeepers, kantoorboekhandelaren
en kruideniers. Negen banen in
het hoger onderwijs en R&D

werkers van Bouwkunde te inte resseren in wiggen. “Het woord
wig alleen al vind ik mooi”, zegt
Moors, “maar het is ook een nuttig
voorwerp, waar veel kracht in
schuil gaat.” Zijn voorliefde voor
werken met hout is ongetwijfeld
terug te voeren op het beroep van
zijn vader: die is timmerman. “Hij
heeft me ook geholpen bij het in
elkaar zetten van het karretje.”
Moors, die zijn geld verdient met
een parttime baan bij een bouw markt, klopte met zijn initiatief

aan bij de Kunstcommissie van de
TU/e, die ermee akkoord ging en
hem er ook een kleine financiële
tegemoetkoming voor geeft. In
2010 zal zijn karretje ook nog te
bewonderen zijn bij de faculteit
Electrical Engineering, in het
Hoofdgebouw en afsluitend in het
Auditorium. “Op die laatste loca tie ga ik een soort goocheltruc uit voeren, maar daar wil ik nu nog
niet teveel over kwijt.” (HK)
Foto: Paul Bloemen

Nieuwe W-hal ‘stijgt met stip’ voor prijs
De nieuwe W-hal is getipt voor
de gemeentelijke architectuurprijs Dirk Roosenburgprijs. De
raadscommissie Ruimtelijke
Kwaliteit heeft vorige week
besloten om het gebouw een
zogeheten ‘stip’ toe te kennen.
De W-hal maakt hiermee een
reële kans om mee te dingen
naar de prijs als het complex
over enkele jaren wordt opgeleverd.

Stad ‘verdient’
25 mille per student

alumnus van de TU/e-faculteit
Bouwkunde en mede-eigenaar
van architectenbureau Ector
Hoogstad. Hij heeft een gebouw
ontworpen waarin beeldbepalende elementen van de oude W-hal
behouden blijven. Zo blijven de
lichte draagconstructie, het kenmerkende daklandschap, de
transparante omhulling en het
loopbruggenstelsel gehandhaafd.
Belangrijk onderdeel van de
nieuwe W-hal is een kubus van
vijf verdiepingen, op twintig
kolommen uitstijgend boven de
rest van het gebouw. Het complex
wordt momenteel gesaneerd en
begin volgend jaar start de renovatie. Begin 2012 moet het toekomstige onderkomen van onder
meer de TU/e-faculteit Wiskunde

& Informatica zijn opgeleverd.
De Dirk Roosenburgprijs is in
1989 in het leven geroepen door
het Eindhovense gemeentebestuur. Het is een onderscheiding voor het best gerealiseerde
gebouw in de stad in twee jaar
tijd. De laatste vier winnaars
waren Vertigo (2003), het appartementencomplex bij het Baekelandplein (2005), jongerencentrum Dynamo (2007) en de
verbouwing van de Lichttoren
(2009). Dirk Roosenburg was
een Nederlandse architect die
een flink stempel op Eindhoven
heeft gedrukt. Hij ontwierp
tijdens het interbellum onder
meer bedrijfsgebouwen van
Philips en de Witte Dame.
(TA)/

.

leveren de lokale economie
gemiddeld twee afgeleide banen
op. In sommige steden is dat
effect sterker dan in andere.
Groningen, Nijmegen en Rotterdam merken er het minst van.
Daar zijn tien banen in het hoger
onderwijs nodig voor twee banen
eromheen. Maar in Delft,
Enschede, Eindhoven, Wageningen en Tilburg is het effect
sterker merkbaar: tien banen in
het hoger onderwijs leveren daar
drie afgeleide banen op.
Eigenlijk is dit effect niet eens zo
sterk, vergeleken met het effect
van pakweg een nieuwe V&Dvestiging of een nieuwe bowlingbaan. Dat komt volgens de
onderzoekers
doordat
het
belangrijkste product van hoger
onderwijs human capital is: een
hoogopgeleide bevolking. Het
effect daarvan is niet gemakkelijk
te meten.
Het rapport, dat TNO schreef in
opdracht van de landelijke vereniging voor studentenhuisvesters Kences, meldt verder dat
Groningen naar verhouding de
meeste studenten telt: één op de
vier inwoners is student. Utrecht
en Nijmegen komen dicht in de
buurt: daar is respectievelijk 23
procent en 21 procent van de stedelingen student. Rotterdam zit
als enige universiteitsstad onder
de tien procent studenten binnen
de stadsmuren, maar Amsterdam (11,5 procent), Tilburg (12,6
procent) en Eindhoven (12,7
procent) zitten er niet ver boven.
(HOP)/

.
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Opinie TU/e
Vox Academici
Prof.dr. Rutger van Santen, hoogleraar Katalyse

Olivijn geen oplossing voor
broeikasprobleem
Aan de vooravond van de klimaattop in
Kopenhagen besteedde de Volkskrant
dit weekend aandacht aan het idee van
de Utrechtse hoogleraar Olaf Schuiling
om koolstofdioxide onschadelijk te
maken met het mineraal olivijn. Dat zou,
verspreid over de oceanen, reageren
met het broeikasgas tot het onschadelijke bicarbonaat. Hoe veelbelovend is
de oplossing van Schuiling?
“Het is geen goed voorstel”, zegt Rutger
van Santen, hoogleraar Katalyse aan de
TU/e-faculteit Scheikundige Technologie.
“Het proces duurt namelijk veel te lang,
wel honderden jaren. Die tijd hebben we
helemaal niet.
Olivijn, magnesiumsilicaat, is het meest
voorkomende mineraal op aarde. Het is
stollingsgesteente, gevormd tijdens het
ontstaan van de aarde. In water met de
juiste zuurgraad corrodeert het olivijn.
Daarbij komen magnesiumionen vrij. Die
binden zich aan koolstofdioxide, waarbij
er magnesiumcarbonaat ontstaat. Dat is
een vaste stof die uiteindelijk bezinkt als
de concentratie hoog genoeg is. Uiteindelijk blijft het liggen op de bodem van de
zee.
Het probleem is dat algen in de zee het
koolzuurgas eerst aan zich moeten

binden, voordat dit kan reageren met de
magnesiumionen. Dat gaat heel langzaam. Het corroderen van het olivijn
verloopt zelfs nog langzamer. De snelheid
van dat laatste proces is afhankelijk van
de deeltjesgrootte van het olivijn.
Normaal zijn die deeltjes honderd tot
driehonderd micrometer groot. Bij een
redelijke zuurgraad en een temperatuur
van vijfentwintig graden Celsius zou het
tweehonderd tot zevenhonderd jaar
duren om al het koolzuurgas op te
nemen. Door het olivijn te vergruizen tot
deeltjes van ongeveer tien micrometer,
kan die tijd worden teruggebracht tot
drieëntwintig jaar. Zulke kleine deeltjes
zijn echter wel erg gevaarlijk voor de
volksgezondheid. Ze vormen namelijk
asbest.
Het delven en vergruizen van het olivijn
kost energie. Er is tien tot twintig procent
extra energie nodig voor een afname van
het percentage koolstofdioxide met dertig
procent ten opzichte van 1990. Voor een
dergelijke CO2-reductie zijn verder
honderd miljoen vrachtwagens olivijn
nodig. Om die hoeveelheid te transporteren, zijn jaarlijks 3800 grote vrachtschepen nodig, terwijl de wereldvloot een
omvang heeft van ongeveer 2000.
Schuiling heeft deze methode herhaal-

delijk naar voren gebracht. Wetenschappelijk gezien klopt het allemaal wel, maar
de toepassing van deze methode stelt hij
iets te mooi voor. Wat ik verder jammer
vind, is dat de biologie in deze verhalen
zo weinig aandacht krijgt. Bij de absorbtie
van koolstofdioxide in de zee spelen algen
en allerlei diertjes een grote rol. Wat doet
zo veel olivijn met die algen? Willen we zo

met onze omgeving omgaan? Er zijn
voorstellen om de wieren in de oceaan
met ijzer te laten expanderen. Wat doet
dat met de vissen in de oceaan?
Misschien gebeurt er iets wat we niet
hadden voorzien. Dat vind ik doodeng.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Foto: Bart van Overbeeke

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.

De ingenieur van de
toekomst is (niet zomaar)
iemand die vanuit kennis
van de materie, vanuit
zijn vaardigheden
richting anderen en
begrip van de context van
zijn of haar werk, bruggen
kan bouwen in letterlijke
en figuurlijke zin. De
maatschappelijke uitdagingen waar wij voor
staan in de wereld, zoals
het energievraagstuk,
liegen er niet om. De ingenieursprofessie is essentieel om deze uitdagingen
aan te gaan. Hier moeten
we ons als ingenieurs
bewust van zijn, maar dit
vergt ook meer dan alleen
bewustzijn. Dit vraagt om trots, sensitiviteit, uitstekende kennis, reflectie,
debat, vermogen om te anticiperen en
met andere disciplines om te gaan. Dit
lijken holle woorden, maar ze zijn
essentieel om als beroepsgroep het
voortouw te nemen. In 2020 ga je
techniek studeren om de beste opleiding
te volgen die er is, om een bijdrage te
leveren aan de uitdagingen waar iedereen het over heeft en om een goede
boterham te verdienen. De professie
heeft dan een uitstraling die er bovendien voor zorgt dat we ons niet meer
druk hoeven te maken over het aantal
studenten dat techniek gaat studeren.
Gelukkig wordt in het huidige onderwijs
al veel aandacht gegeven aan de maatschappelijke context van waar je mee

bezig bent, maar dit zal
verder ontwikkeld
moeten worden. In
onderwijs- en onderzoeksprojecten zal meer
en meer de samenwerking met de markt
en maatschappij opgezocht moeten worden.
Juist voor een technische universiteit moet
dit niet te moeilijk zijn.
Tevens zullen de eerder
genoemde competenties
(de horizontale as van de
T-shape) continu onderdeel van het programma
moeten zijn. Daarnaast
blijft een stevige vakkennis (de verticale as
van de T-shape) een
wezenlijk onderdeel van de bagage die
de afgestudeerden moeten meekrijgen.
Nu de Universiteit Twente het woord
‘ondernemende’ uit haar naam heeft
gehaald, kan de TU/e deze profilering
mooi overnemen. Naast alle benamingen die in dit stukje genoemd zijn, is dit
misschien wel het belangrijkste kenmerk van de toekomstige ingenieur.

Bouke Bosgraaf, adviseur Koninklijk
Instituut van Ingenieurs (KIVI NIRIA)

Reageer op deze column via
www.tue.nl/strategie.

Gebruikt u wel eens een spellingchecker?
De Nederlandse ‘verbeteraar’ van Word is
eigenlijk volstrekt waardeloos. Nou ja,
bijna: toen ik zojuist ‘Nederleandse’
typte, werd het goede advies gegeven,
maar vaak gaat het helemaal mis. Ik
meldde al eens dat Brinkman voort durend in Sprinkhaan wordt veranderd.
Soms wordt er bezwaar gemaakt tegen
een hele zin: ‘schrijftaal’.
‘Chotferdechotfer’, denk ik dan, ‘hoor je
me dan spreken?’. Een andere keer wordt
me verweten dat ik ‘spreektaal’ heb
geschreven. Een andere belediging die
me soms wordt toegevoegd, is ‘vaag taal gebruik’. ‘Lazer op’, denk ik dan zonder
enige vaagheid.
Wat altijd misgaat, is de correctie van
aan elkaar geschreven woorden. Die
worden nooit eenvoudig gescheiden,
maar vervangen door een onbruikbaar
lang woord. Als je ‘eenvarken’ tikt, wordt
niet voorgesteld om daar ‘een varken’
van te maken, maar ‘eenarmen’ of
‘evenaren’. ‘Grotekoe’ wordt niet ‘Grote
koe’, maar ‘Grotesker’ of ‘Geroekoed’.
‘Tueterrein’ wordt ‘Toeteren’.
De spellingchecker is niet het enige
falende ‘hulpmiddel’ op onze pc’s. Iets
wat helemaal waardeloos is, is Web of
Science. Zeer onvolledig en onmogelijk
om in te zoeken. Gezien de ronkende
website zal het wel duur zijn om daarin te
mogen kijken. Als de TU/e daar een abon nement op heeft: onmiddellijk opzeggen!
Nog geen derde deel van mijn geschriften
is daar te vinden. En dan heb ik nog het
voordeel dat ik de enige wiskundige op
de wereld ben die Steutel heet - voor letters overbodig. Als je Jansen heet of
Cohen, heb je het veel moeilijker.
Sommige dingen werken
wat beter. Google Scholar,
waarin je ook op naam kunt

zoeken, is tamelijk volledig en gratis,
maar het scheiden van auteurs met
dezelfde naam is moeilijk.
Een voorbeeld van een goed werkend
systeem is MathSciNet, de webversie van
Mathematical Reviews, waarmee
wiskundepublicaties kunnen worden
gezocht - bij een gegeven auteur of bij
een gegeven onderwerp. Het is tamelijk
volledig en artikelen van auteurs met
dezelfde naam kunnen makkelijk
gescheiden worden. Verder kun je bij een
auteur al zijn coauteurs vinden. De Duitse
tegenhanger, Zentralblatt für Mathe matik, is ook redelijk volledig, maar het
scheiden van auteurs met dezelfde naam
is lastiger.
Het kan geen toeval zijn dat juist de
systemen die door wiskundigen worden
geregeld, het goed doen. Dat wisten we
al van LaTeX: bedacht door de wiskun digen Knuth en Lamport, en … gratis!
Fred Steutel

Effe zeuren
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Eerste digitale kunstwerk

Geen hbo-opleiding
Bouwkunde in Eindhoven
De opleiding Design & Build
die Fontys Hogescholen in
september 2010 in Eindhoven
wilde starten, is van de baan.
Omdat in de regio voldoende
soortgelijke opleidingen
bestaan, wees het ministerie
van Onderwijs het verzoek af.
Drie hogescholen (Avans, Zuyd
en Arnhem Nijmegen) hadden
geprotesteerd tegen de concurrerende opleiding.
Aan de TU/e is Bouwkundedecaan prof.ir. Jan Westra niet
rouwig om het bericht. “Ik vind
het jammer voor Fontys, ze
hebben er veel moeite voor
gedaan. Maar voor onze faculteit
zijn er geen gevolgen.”
Hij noemt het een interessante
vraag of een eventuele hbo-bouwopleiding in Eindhoven de
instroom aan de TU/e zou doen
toenemen of zou indammen.
“Wij hebben voldoende instroom
uit de opleidingen in Tilburg,
Den Bosch, Breda en Heerlen.

Deze hebben de functie van vooropleiding voor onze studenten.
Een functie om de onderwijsdruk
op het huidige eerste jaar te
verminderen, heeft zo’n hboopleiding toch niet. Daarvoor zou
je instroom moeten verminderen
door vwo’ers te laten solliciteren
naar een studieplek. Maar in
Nederland is vrijheid van onderwijs een groot goed.”
Hoewel de instroom bij Bouwkunde groot is, is een numerus
fixus volgens de decaan niet aan
de orde. Bij een tandartsenopleiding kun je per tandartsstoel maar een beperkt aantal
studenten instrueren, geeft
Westra als voorbeeld: “Maar bij
Bouwkunde zijn nog altijd voldoende materialen voorhanden.
Er moet wel op gelet worden dat
er genoeg docenten per student
zijn. Maar daar zou een hboopleiding in Eindhoven niets aan
bijdragen, het is een niet te vergelijken opleiding.”(NS)/

Innovatieve telescoop
wint afstudeerprijs
Raimondo Cau, alumnus van de
TU/e-faculteit Werktuigbouwkunde, heeft op donderdag 3
december de Wim van der Hoek
Constructeursprijs (goed voor
een bedrag van duizend euro)
ontvangen voor zijn afstudeerproject. Cau ontwierp een
innovatieve telescoop voor
amateurgebruik.
Zijn telescoop is gemakkelijk
mee te nemen, omdat hij demonteerbaar is en omdat hij is
gemaakt van lichte materialen
zoals aluminium en carbonfiber.
Door het gebruik van deze materialen en het feit dat de telescoop
weinig onderhoud nodig heeft, is
hij bovendien niet erg duur, wat
ook een voorwaarde was van het
project. De afstand waarop men
scherp wil zien, is gemakkelijk te
bepalen door het gebruik van verschillende spiegels. Volgens Cau
is zijn telescoop ondanks de relatief lage kosten beter van kwa-

Het eerste digitale kunstwerk dat
de TU/e in haar bestaan heeft aan gekocht, is donderdagmiddag
3 december in het Hoofdgebouw
gepresenteerd. Het gaat om de
videoproductie ‘Eindhoven’ van de
Pools/ Zweedse kunstenaar
Mateusz Herczka (links op de foto).
De film wordt de komende tijd
dagelijks vertoond tijdens kantooruren op de Beeldbank, het projec tiescherm naast de pinautomaat in
de hal van het Hoofdgebouw.
Herczka, die bij de presentatie
aanwezig was, ontving vierduizend
euro voor zijn productie die precies
een jaar geleden tot stand kwam.
De kunstenaar bracht toen Eindho ven in kaart, een kunstopdracht
van MAD emergent art centre dat
jaarlijks het Image Radio Festival
organiseert. De kunstenaar liep
met een gestabiliseerde camera
door de stad en filmde gebouwen,
mensen, straten en huizen. “Ik
kende Eindhoven niet en ben daar om gewoon mijn neus achterna
gelopen. De stad leidde me als het
ware. Maar het is geen kwestie van
toeval. Ik weet wel precies wat ik
wil en wat ik krijg als ik aan het
filmen ben.”
Hij legde de beelden vast met een
zogeheten ‘slitscan’. Dat is een
techniek waarbij met vertraagde
sluiter beelden worden opgebouwd.
Hierdoor ontstaat een opvallend
tijdsverschil tussen het begin en

.

liteit dan bestaande commerciële
telescopen. De vertekening die
normale lenzen vertonen, is bij
zijn telescoop twee keer zo klein.

Unilever-prijs voor onderzoek
witte bloedlichaampjes

De prijs, genoemd naar emeritus
TU/e-hoogleraar Wim van der
Hoek, wordt sinds 2006 jaarlijks
uitgereikt aan het beste afstudeerwerk van de drie technische
universiteiten op het gebied van
construeren in de werktuigbouwkunde. Drie van de vier
prijzen zijn tot nu toe uitgereikt
aan TU/e-studenten.

De Turkse ir. Melike Yavuz heeft namens de TU/e
de Unilever Research Prize 2009 gekregen. Deze
prijs van 2500 euro wordt elk jaar uitgereikt aan
een masterstudent van elk van de Nederlandse universiteiten. Yavuz behaalde eerder dit jaar cum
laude haar ingenieurstitel aan de faculteit Werktuigbouwkunde. In het kader van de master
‘Computational and Experimental Mechanics’
-waarbij ze voor de keuzevakken gemiddeld een 9,7
haalde- deed ze een afstudeeropdracht bij Philips
Research. Hier ontwikkelde ze een micro-fluidisch
apparaat voor het bestuderen van de mechanische
eigenschappen van witte bloedlichaampjes en hun
effect op aderverkalking. Op basis van haar werk
heeft Philips een octrooiaanvraag ingediend. Yavuz
werkt inmiddels bij Philips Lighting. (TJ)

Ontwikkeling

Cau wist van tevoren niet dat hij
de prijs zou krijgen. Hij werd
verrast op de Precisiebeurs in
Veldhoven. Op dit moment wordt
gekeken wie er verder kan gaan
met de ontwikkeling van zijn
ontwerp. Cau is namelijk zelf de
komende vier jaar bezig met zijn
promotie bij Werktuigbouwkunde. (SK)/

.

het eindpunt van het beeld. De toe passing wordt soms toegepast in
de fotografie, maar waar een
gewone foto twee dimensies heeft
-hoogte en breedte-, kent de slitscan maar één ruimtelijke dimen sie, namelijk de hoogte. De andere
dimensie, tijd, wordt zichtbaar
doordat die herschikt wordt naar
een ruimtelijke dimensie. Een digi tale slitscan valt te vergelijken met
een foto met maar één rij pixels. Er
worden snel na elkaar beelden
geregistreerd en de pixelrijen
worden naast elkaar gezet tot zich
een beeld vormt. Het resultaat in
de praktijk: golvende, deinende
stadsbeelden die worden samen gedrukt of uit elkaar getrokken.
Een vervreemdend effect dat

Foute TU/e-commercial

De nieuwe commercial van de TU/e, die twee
weken geleden gelanceerd is op diverse jongeren-

enigszins vergelijkbaar is met de
bolle en holle lachspiegels in pret parken. Volgens de kunstenaar is
herkenning een belangrijk aspect
van ‘Eindhoven’. Stadsbewoners
zien hun eigen leefomgeving op
een heel andere manier terug.
Plekken waar mensen iedere dag
achteloos voorbijlopen, krijgen
ineens een betekenis. Er wordt
nieuwe informatie aangereikt, een
andere perceptie geboden. Maar
uit reacties van toeschouwers,
aldus Herczka, blijkt dat de film
ook voor buitenstaanders interes sant is om te zien. “Je krijgt een
heel ander gevoel van tijd. Het
werkt meditatief.” (FvO)
Foto: Bart van Overbeeke

zenders, heeft op Discovery Channel twee dagen
lang een verkeerd webadres wereldkundig
gemaakt. Bij het iets langer maken van het originele filmpje is door een medewerker van het
filmbedrijf ‘www.theinnovater.nl’ in plaats van
‘www.theinnovator.nl’ ingetikt. Volgens projectleider Marc Rosmalen van het Communicatie
Expertise Centrum (CEC) van de TU/e is de fout
nog bijtijds opgemerkt en hersteld, maar is bij
Discovery Channel door samenwerking met een
internationale partij het foutieve filmpje toch nog
even te zien geweest. “Het is moeilijk te bepalen
hoe dat is gebeurd, maar de foutieve commercial is
hooguit twee dagen te zien geweest op deze
zender”, aldus Rosmalen.
Studentengroepering PF werd getipt over de
foutieve commercial en claimde direct het
verkeerd gespelde adres. Het adres linkt nu door
naar de site van de Progressieve Fractie. PF-voorzitter Nic van Kooten noemt het een grove fout van
het CEC en vraagt zich af of er wel gesproken mag
worden van een expertisecentrum. (HK)

)

Lezing Tijs Goldschmidt over Beaglereis
Schrijver en evolutiebioloog
Tijs Goldschmidt komt
woensdag 16 december naar de
TU/e om te vertellen over zijn
belevenissen op het zeilschip
Stad Amsterdam. Als opvarende volgde hij in oktober een
deel van de route die Charles
Darwin met HMS Beagle tussen
1831 en 1836 aflegde. De expeditie is een initiatief van de
VPRO om het Darwinjaar en het
boek ‘The Origin of Species’
onder de aandacht te brengen
dat ten grondslag ligt aan het
moderne mens- en wereldbeeld.
Goldschmidt deelde tijdens zijn
reis het boven- en benedendek
met andere wetenschappers,
fotografen,
journalisten
en
kunstenaars. Hij stapte in Rio de
Janeiro aan boord en voer een
week mee op het schip langs de

oostkust van Zuid-Amerika naar
Montevideo. “Ik wilde onder
meer weten wat er op de route
nog te zien is van de bevindingen
die Darwin in zijn reisverslag
beschrijft. En welke nieuwe
observaties ik daaraan eventueel
zou kunnen toevoegen.”
Hij heeft levendige herinneringen aan de fluitende dolfijnen
die steeds talrijker langs de Stad
Amsterdam opdoken. En de
penetrante geur en het geblaf van
de zeeleeuwen op het eilandje
Isla de Lobos. “Als gevolg van de
overbevissing, zijn het er
vermoedelijk minder dan Darwin
destijds heeft gezien.”
Goldschmidt presteerde het om
tijdens een hevige storm doodgemoedereerd op het deinende dek
te vertellen over de evolutieleer.
Het leverde prachtige beelden op
voor tv. “Iedereen moest vechten
voor zijn leven. Er stond veel

wind en de zeilen moesten
worden gestreken. Het ritme
waarin de matrozen -‘One, six’
scanderend- aan een touw
trokken, was illustratief voor het
uitzonderlijk cultureel aanpassingvermogen van de mens. Ik
heb er daarom bij de cameraploeg op aangedrongen om dat
moment te filmen en me niet een
dag later pas te laten uitleggen
wat er precies gebeurde.”

Skype

Tijdens zijn reis hield hij via
Skype contact met TU/e-studenten die eerder een aantal
University Lectures van hem
volgden. “Dat ging soms moeizaam, omdat de natte zeilen en de
mast bij hevige wind op en neer
zwiepten en de verbinding
stoorden. Toch lukte het wonderlijk genoeg om ze te helpen bij het
schrijven hun teksten.”

De lezing van Goldschmidt aan
de TU/e gaat over de evolutieleer
en het wetenschappelijke klimaat
waarin ‘The Origin of Species’ tot
stand kwam, maar is bovenal een
hommage aan Darwin. “Hij was
een bijzonder scherpe waarnemer. Onwaarschijnlijk voor
een jonge twintiger die nooit
biologie aan de universiteit heeft
gestudeerd. Bovendien was hij
erg goed in het bewerkstelligen
van ‘consillience’, het onder een
noemer brengen van verschijnselen uit verschillende kennisgebieden. Het leverde keer op
keer grensverleggende inzichten
op. Hij deed dat met een enorm
oog voor detail en een waanzinnige intuïtie. Mede door de
latere ontdekking van radioactiviteit waarmee de ouderdom van
de aarde kan worden bepaald en
DNA, de bouwstenen van genen,
zijn de ideeën en hypothesen van

Darwin steeds weer bevestigd.
Hij is in mijn ogen één van de
grootste geesten die op deze
aarde hebben rondgelopen.”

Terugkeer

Goldschmidt deed in het
verleden in Oost-Afrika onderzoek naar cichliden, vissen die in
razendsnel evoluerende soorten
voorkomen in het geïsoleerde
Victoriameer. Hij schreef daarover het boek ‘Darwins hofvijver’,
dat hem een nominatie voor de
AKO-literatuurprijs opleverde.
Een terugkeer naar de wetenschap sluit hij echter uit. “Ik ben
geen onderzoeker meer, ik schrijf
erover. Natuurlijk stopt die biologische kijk niet.” Lachend: “Als ik
in Amsterdam wandel, doe ik
continu persoonlijk onderzoek.”
(FvO)/

.

16 december, 11.45 uur, Blauwe Zaal.
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Minder CO2 door de TU/e
“In de bouw kan een enorme slag gemaakt
worden. Veertig procent van alle energie in
Nederland is terug te voeren op de gebouw de omgeving. Op dit terrein kan de meest
efficiënte en verantwoorde investering voor
CO-reductie worden gerealiseer, met
bestaande technieken. Huizen kunnen
energieneutraal worden gebouwd of gere noveerd. De grootste winst kan worden
behaald door woningen te renoveren en
en e r g i e n e u t r a a l t e m a k e n . D i t g e b e u r t b i j voorbeeld al in Roosendaal. Dit kost gemid deld twintigduizend euro per woning, maar
zo’n gerenoveerd huis verbruikt ongeveer
een tiende aan energie van een gemiddelde
woning nu. Als we in Nederland de komende
tien jaar jaarlijks vierhonderdduizend
huizen renoveren en zestigduizend energie neutrale woningen bijbouwen, dan kunnen
we de totale CO 2-uitstoot met ruim een
derde verminderen. Die forse reductie kan
dus worden gerealiseerd door hoog waardige woningisolatie, het gebruik van
warmtepompen en door goed rekening te
houden met het gedrag van mensen. Ook
slimme systemen in huis zijn van belang,

Klimaattop/Tjeerd Adema
In Kopenhagen is deze week de VN-klimaattop van start
gegaan. Wereldleiders en regeringsdelegaties uit bijna
tweehonderd landen zijn in Denemarken bijeen om
afspraken te maken over forse terugdringing van broeikasgassen. Cursor vroeg TU/e-wetenschappers hoe de
CO2-uitstoot binnen hun vakgebieden de komende jaren
fors kan worden verminderd.
zoals een energiezuinige thermostaat.
Het bouwen en renoveren van huizen is veel
doeltreffender dan bijvoorbeeld CO 2opslag. Daarmee schuif je de problemen
alleen maar vooruit. Ook de bouw van meer
kerncentrales is niet zo efficiënt. Bouwen en
renoveren is ideaal in deze economische
tijden. De nieuwbouw ligt namelijk stil. Via
deze weg kun je in heel Europa dergelijke
CO 2-reducties bereiken. Maar ook in tro pische gebieden kun je de uitstoot op die
schaal reduceren, onder meer door efficiënt
gebruik van duurzame energiebronnen.”

Prof.ir. Wim Zeiler, hoogleraar Building
Physics and Systems (Bouwkunde)
Prof.dr.ir. Ronald van Zolingen,
emeritus hoogleraar duurzame energie
(Werktuigbouwkunde)
“In de komende jaren mogen we geen forse
CO 2-reductie verwachten door het gebruik
van zonne-energie. Voor de eerstvolgende
mijlpaal in Europa op dit gebied moeten we
denken aan het jaar 2020. De met zonne cellen opgewekte energie als onderdeel
van de totale elektriciteitsvoorziening is
o p h e t c on t i n e n t d a n t u s s e n d e v i e r e n
twaalf procent.
Voor een forse toename aan opgewekte
energie uit zonnecellen moet er meer geld
naar onderzoek en ontwikkeling en moet
de markt voldoende worden gestimuleerd.
De kosten voor het opwekken van energie
uit zonnecellen zijn nu stevig aan het
dalen. In 2018 zouden de opwekkosten
gelijk kunnen zijn aan de kosten die je hebt
als kleinverbruiker. In dat geval is er geen
subsidie meer nodig. Om dat punt te berei ken, heb je een terugverdienvergoeding
nodig die kostendekkend is. In Duitsland is
deze ingevoerd. Daar is een grote duur zame energiesector ontstaan, waarin zo’n
250.000 mensen werkzaam zijn. In Europa
is een forse CO 2-reductie met behulp van

zonne-energie dus haalbaar. Daarnaast
wordt in China, Japan en Californië op dit
gebied flink aan de weg getimmerd.
Zonne-energie kan vooral op lange termijn
een substantiële bijdrage leveren aan de
v ermindering van het CO 2 -probleem. De
technologie gaat hard, de emissies zijn
laag en de zonnepanelen hebben een korte
terugverdientijd. Zonne-energie heeft
daarom veel potentie. Zo biedt de totale
hoeveelheid zonlicht op aarde achtduizend
maal zoveel energie dan de mensheid aan
energie verbruikt. Maar in het geval dat de
wereldleiders harde afspraken maken,
duurt het zeker nog tot 2050 voordat de
helft van de gehele energievoorziening
duurzaam is.”

“In onze vakgroep houden wij ons al
geruime tijd bezig met de vraag hoe je
energiezuinig gedrag van mensen kunt
stimuleren. Op het gebied van milieu vriendelijk gedrag in de woon- en werkom geving is nog veel winst te boeken. Met de
inzet van robotica, displays en interfaces
geven we gebruikers van elektronische
apparatuur eenvoudige adviezen, kritisch
commentaar, feedback of sociale waar -

dering. Zo kunnen we hen aansporen om
zuiniger om te springen met energie. Deze
methoden en technieken leveren pas over
tien á vijftien jaar CO 2-winst op. Maar
uiteindelijk kunnen deze systemen in de
woon- en werkomgeving zorgen voor een
reductie van zo’n twintig procent. Deze
afname wordt vooral gerealiseerd door
interactieve systemen en slimme
systemen, waarbij mensen sociaal
beïnvloed worden. Dergelijke systemen
zijn ook steeds geavanceerder. We
kunnen de kwaliteit van de informatie
naar gebruikers verbeteren en deze over dracht nog persoonlijker maken. Die
reductie van twintig procent is eigenlijk
alleen haalbaar in rijkere landen of in
opkomende economieën. Het duurt lang
voordat de technologie betaalbaar is.
Bovendien is de bewustwording bij
mensen van hun energieverbruik een
traag proces.”

Prof.dr. Cees Midden, hoogleraar
Cultuur en Techniek (Industrial
Engineering & Innovation Sciences)
Prof.dr. Rutger van Santen, hoogleraar
Katalyse (Scheikundige Technologie)
“De CO 2 - u i t s t o o t k a n o p k o r t e t e r m i j n
alleen worden gereduceerd door energie
te besparen. Het gebruik van duurzame
energie verloopt daarvoor te langzaam.
We zullen dus efficiënter moeten om springen met onze fossiele brandstoffen.
Daarvoor moeten we op korte termijn
gebruik maken van bestaande techno logieën. Het kost immers nogal wat jaren
voordat innovatieve technologieën hele maal zijn uitgekristalliseerd.
Op tal van terreinen kan energie worden
bespaard. Enkele daarvan zijn: gebouwen
meer zelfvoorzienend maken, betere
logistieke netwerken, efficiëntere ver lichting en aansturen op een afname van
de vleesproductie. Ook zijn verbrandings motoren voor verbetering vatbaar. Deze
kunnen worden ingebouwd met sensoren,
waarmee de druk en temperatuur wordt
verlaagd. Daarnaast bespaar je energie
door auto’s van
kunststof te

maken. Verder moeten we af van kolen centrales, want die zijn zeer milieu belastend.
Binnen de katalyse kan een aantal pro cessen worden verbeterd, om zo CO 2winst te boeken. Dit geldt vooral voor het
omzetten van ruwe olie naar diesel en
aardgas. Met name het gebruik van
aardgas in plaats van olie kan zorgen voor
een CO 2 - r e d u c t i e v a n p a k w e g d e r t i g
procent. Aardgas heeft een betere water stofverhouding dan olie en is daarom
schoner. De huidige installaties zijn
helaas niet ingesteld op aardgas. Daaroor
moet eerst wel fors geïnvesteerd worden.
De overstap naar duurzame energie is
echt een kwestie van lange adem. Een
mooi tussenstation van fossiele brand stoffen naar zonne-, wind- en water energie is biomassa. Dat is op korte
termijn een redelijke oplossing. Hiervoor
is wel veel kunstmest nodig, wat weer
leidt tot de nodige uitstoot van broeikas gassen.”
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Door de ogen van Chinese studenten

UHD Bastiaans
Fellow van IEEE
Dr.ir. Martin Bastiaans, universitair hoofddocent in de capaciteitsgroep Signal Processing
Systems (SPS) van de TU/efaculteit Electrical Engineering, wordt met ingang van 1
januari fellow van IEEE, de
internationale vereniging van
professionals op het gebied
van elektrotechniek. Deze eer
wordt elk jaar één op de
duizend IEEE-leden gegund.
Bastiaans wordt geëerd voor zijn
bijdragen aan ‘Signal Processing
for Optical Signals and Systems’.
Hij is het vierde lid van SPS dat
deze eer te beurt valt, ondanks
dat hij naar eigen zeggen vooral
over optica heeft gepubliceerd.
“Ik heb relatief weinig publicaties in tijdschriften van IEEE,
maar dat heeft ze er gelukkig niet

van weerhouden om me tot
fellow te benoemen.”
Behalve zijn uitverkiezing tot
IEEE-Fellow kreeg Bastiaans
afgelopen maand van diezelfde
organisatie ook de MGA Larry K.
Wilson Transnational Award
voor zijn vrijwillige werkzaamheden voor de sectie Benelux en
de regionale afdeling van IEEE
(Europa, Afrika en het MiddenOosten) en voor zijn inzet als
vicevoorzitter van de commissie
voor studentenactiviteiten. De
Wilson Award, één van de
belangrijkste onderscheidingen
voor vrijwilligers, gaat vergezeld
van duizend dollar en een
gedenkplaat. (TJ)/

.

In samenwerking met het Confucius
Instituut in Den Haag hield de Chinese
Student Association (CSA) op vrijdag 4
december de Night of the Confucius
Institute. Een show met traditionele dans,
zang, kung fu, schilderkunst en muziek,
verzorgd door het Folk Music Orchestra van
de Jiaotong Universiteit in Peking en
dansers van de CSA in Eindhoven. Een bij zondere avond vanwege het programma,
maar ook omdat de Chinese studenten vereniging alles op eigen initiatief tot stand
bracht.
Yuzung Lin van de CSA: “In het kader van de
Wereldtentoonstelling in Peking in 2010
Foto: Bert Jansen
wilden we Chinese studenten in China laten
Nederlandse paviljoen voor Peking 2010 heeft ont zien hoe wij hier in Eindhoven leven. Daarvoor hebben
we ‘Eindhoven in the Eye of Chinese Students and
worpen, kreeg een Chinese fluit cadeau. Eindhovens
wethouder Mittendorf was aanwezig, net als Ping Luo,
Engineers’ (http://eie.acsse.nl) bedacht. Met dit
project willen we het samensmelten van de
secretaris onderwijs van de Chinese ambassade, en
Rob ter Steege, hoofd van de sector Kunst & Cultuur in
Nederlandse en Chinese cultuur laten zien door de
ogen van Chinezen die in Eindhoven studeren en
Eindhoven. Ter Steege: “De energie die hier vanavond
hangt, is erg bijzonder. Dat studenten hun betrok werken. Deze avond past hier natuurlijk erg goed bij.”
Een bijzondere avond vraagt om dito gasten. Beeldend
kenheid kunnen omzetten naar een project zoals dit,
verdient respect.” (RS)
kunstenaar en architect John Körmeling, die het

Veerman: “Als Plasterk wilde bezuinigen, had hij een ander moeten vragen”
Weg met het verschil tussen
hogeschool en universiteit?
Een brede bachelor voor alle
studenten? Cees Veerman,
voorzitter van de commissie die
het hoger-onderwijsstelsel
onderzoekt, sluit niets uit.
Eind augustus trok onderwijsminister Ronald Plasterk aan de
bel. “Het huidige stelsel barst uit
zijn voegen”, zei hij in een toespraak aan de Universiteit
Twente en hij fantaseerde al over
een “ander en breder stelsel”,
zoals dat in de Amerikaanse staat
Californië.
Nu is er een commissie die onder
leiding van Cees Veerman, oudminister van landbouw en oudcollegevoorzitter van de universiteit van Wageningen, het
hoger-onderwijsstelsel onder de
loep gaat nemen. SER-voorzitter
Alexander Rinnooy Kan, hogeschoolvoorzitter Ron Bormans
en oud-studentbestuurder Koen
Geven nemen plaats in die commissie, die werd aangevuld met
de buitenlanders Ellen Hazelkorn, een Ierse adviseur voor de
OESO, en Robert Berdahl, oudvoorzitter van de universiteit van
Berkeley en voorzitter van de
Amerikaanse universiteitenvereniging.

Knelpunt

De Tweede Kamer reageerde in
eerste instantie sceptisch. De
VVD noemde het onderzoek “een
oplossing op zoek naar een
probleem” en ook voor het CDA
ging het allemaal wat snel.
“Plasterk heeft nog niet eens
helder uitgelegd wat het
knelpunt is”, zei Jan Jacob van
Dijk, die eerst wilde onderzoeken
wat er mis is met het huidige
stelsel.
Vorige week kwam de commissie
voor het eerst bijeen; in maart
moet het advies af zijn. “Het is nu
nog te vroeg om te zeggen wat er
uit zal komen”, zegt voorzitter
Veerman, “maar wat vast staat, is
dat we enkele zorgwekkende
signalen zien. Het aantal nieuwe
studenten groeit snel, het rendement is laag, en we halen te
weinig uit onze goede studenten.
Om die redenen is ons gevraagd
het Nederlandse stelsel tegen het

licht te houden.”
Het binaire onderscheid -tussen
hbo en wo- staat daarbij niet ter
discussie, beloofde Plasterk,
maar Veerman is minder stellig:
“Het is niet onze opdracht een
stelselwijziging
teweeg
te
brengen, maar we zitten niet vast
aan het binaire stelsel. De vraag
is: kan het huidige systeem het
aan of niet?”
Op basis van een vergelijking met
buitenlandse stelsels -waar gaat
het goed en kan dat ook bij ons?gaat de commissie op zoek naar
een alternatief. “Sommige landen hebben één soort universiteit
met verschillende kwaliteiten,
andere diepen het binaire
verschil
juist
uit”,
aldus
Veerman. “Ieder land heeft
natuurlijk een eigen cultuur en
geschiedenis, maar we kunnen
uit de ervaringen van andere
landen wel lessen trekken.”
De commissie onderzoekt alle
mogelijkheden, zegt Veerman,

maar de minister heeft zijn
voorkeur al laten blijken. Hij ziet
wel wat in het ‘Californische
model’: één hoger-onderwijsstelsel, met verschillende soorten
instellingen: prestigieuze research universities, zoals die van
Berkeley, maar ook laagdrempelige community colleges, met
tweejarige opleidingen. Studenten die aan de colleges goede
cijfers halen, kunnen alsnog
doorstromen naar een vierjarige
opleiding aan een state university
of een onderzoeksgerichte universiteit. Zoals president Obama,
merkte Plasterk op: “Hij deed een
gewoon regionaal college, bleek
een uitblinker en stroomde door
naar Columbia University.”

Bredere instroom

Ook inhoudelijk lijkt Plasterk
gecharmeerd van het Amerikaanse model. Ooit hekelde hij de
brede bacheloropleidingen, nu
denkt hij dat ze uitval kunnen

voorkomen: “Mensen moeten te
vroeg, op hun zeventiende, al
kiezen of ze natuurkundige of
historicus willen worden”, zei hij
in Enschede. “Het zou veel beter
zijn om een bredere instroom te
hebben.”

kunnen we de grote instroom en
uitval het hoofd bieden? Maar
vanzelfsprekend zijn daar financiële consequenties aan verbonden.” (HOP)/

.

Ideeën

Maar Veerman wil zich nergens
op vastpinnen. “We zijn niet
getrouwd met het Californische
model. Het zou onverstandig zijn
nu al andere mogelijkheden uit te
sluiten.” De commissie staat
zelfs open voor ideeën van studenten, docenten, onderzoekers,
beleidsmakers en bestuurders:
wie een goed voorstel heeft, mag
het tot 1 januari insturen.
Met bezuinigingen heeft het
onderzoek niets te maken, zegt
Veerman nog. “Daar bemoeien
we ons niet mee. Als Plasterk
wilde bezuinigen, had hij een
ander moeten vragen. Wij kijken
louter naar de inhoud: hoe

(Advertentie)

De commissie is benieuwd naar de
mening van studenten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders
over de toekomst van het Nederlandse
hoger-onderwijsstelsel. Schriftelijke
bijdragen (maximaal twee A4) kunnen
tot 1 januari gestuurd worden naar het
volgende adres:
Secretariaat Commissie toekomstbestendig hoger-onderwijsstelsel
p/a Ministerie van OCW
Directie Hoger Onderwijs en
Studiefinanciering / IPC 6800
t.a.v. de heer W.A. van Niekerk
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
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Mysterie van het verdwenen
Rechtsdraaiende yoghurt verteert
makkelijker dan linksdraaiende. Hoe is
dat mogelijk als het ene bakje yoghurt
gewoon het spiegelbeeld is van het
andere? Op zoek naar het antwoord
knutselde scheikundig ingenieur
Maarten Smulders in het lab met zelfgemaakte bouwstenen links- en
rechtsdraaiende moleculen in elkaar.
Hij promoveert vandaag,
donderdag 10 december.
Het is niet iets waar veel mensen dagelijks bij stilstaan, maar er zijn twee
soorten wenteltrappen: sommige lopen
linksom omhoog, andere rechtsom. De
twee vormen elkaars spiegelbeeld en het
zal weinig mensen iets uitmaken met
welke draairichting ze van doen hebben.
Ons lichaam trekt zich echter wel iets aan
van de spiegelsymmetrie van moleculen.
Een dramatische illustratie hiervan is het
geneesmiddel Softenon, ooit voorgeschreven als slaapmiddel en tegen ochtendmisselijkheid als gevolg van een
zwangerschap. Met vreselijke gevolgen:
de zogeheten R-variant van het werkzame
molecuul thalidomide werkte prima,
maar het spiegelbeeldmolecuul verstoorde de ontwikkeling van baby’s in de
baarmoeder en leidde tot de geboorte van
tienduizenden
kinderen met
ernstige misvormingen.
Die gevoeligheid van ons
lichaam voor
de draairichting van moleculen, de chiraliteit,
hangt samen met het feit dat veel essentiële moleculen in de natuur, zoals eiwitten en suikers, zelf een specifieke chiraliteit bezitten. Waarom dat zo is, daar
breken wetenschappers zich nog altijd
het hoofd over. De natuurwetten vertonen

geen voorkeur
voor links- of
rechtsdraaiende
chirale moleculen; je moet
als chemicus
ook echt je
best doen
slechts één
Foto: Bart van Overbeeke
van de twee
mogelijke
varianten van
een chiraal molecuul te maken: de reden
dat het met Softenon fout ging.
Zo’n vier miljard jaar geleden moeten in
de ‘oersoep’ de eerste organische moleculen zijn ontstaan, waaronder chirale
moleculen. Zoals gezegd voorspellen de
natuurwetten dat
van deze chirale
moleculen de helft
links- en de helft
rechtsdraaiend is
geweest en zien we
daarvan bij de
huidige biomoleculen nog maar één variant terug. De
verhouding moet dus in onbalans zijn
geraakt, zegt Maarten Smulders (28).
“Hoe dat precies is gebeurd, weten we
niet, maar op de één of andere manier is
die onbalans in de tijd versterkt, totdat in
de natuur nog maar één variant over was.”

Damschijven met drie
zijarmen vormen een
wenteltrap

Zijn promotieonderzoek wijdde
Smulders aan de vraag hoe die natuurlijke voorkeur voor één moleculaire
variant is ontstaan. “Daarvoor moet je
leren hoe chirale moleculen precies
gevormd worden. Wij hebben een mooi
modelsysteem gemaakt om dat te kunnen
onderzoeken.” Als bouwstenen gebruikte
hij speciale moleculen, die hij beschrijft
als damschijven met drie zijarmen, die
opeengestapeld een wenteltrapvormig
complex vormen (zie afbeelding rechts).
“We hebben drie varianten gemaakt:
bouwstenen die een voorkeur hebben om
een linksdraaiende wenteltrap vormen,
bouwstenen die neigen naar een rechtsdraaiende trap en neutrale bouwstenen
die zelf geen voorkeursrichting hebben,
maar zich door de andere twee laten
beïnvloeden.”
Als je alleen ‘linksdraaiende’ bouwstenen

in oplossing brengt, organiseren die zich
spontaan in linksdraaiende, wenteltrapvormige structuren - hetzelfde geldt uiteraard voor de rechtsdraaiende bouwstenen, maar dan in spiegelbeeld. De
neutrale bouwstenen vormen evenveel
links- als rechtsdraaiende wenteltrapjes.
Voeg je echter een paar procent linksdraaiende bouwstenen toe aan een oplossing met verder alleen de neutrale
variant, dan zie je alleen nog maar linksdraaiende wenteltrappen ontstaan, vertelt
Smulders. “Dat noemen we het sergeantsoldaateffect. Een paar procent linksdraaiende bouwstenen is voldoende om
alle wenteltrappen in die draairichting te
dwingen.”
Maar wat gebeurt er dan als je links- en
rechtsdraaiende bouwstenen bij elkaar
gooit? “Als je een kleine overmaat van één
van beide bouwstenen hebt, bijvoorbeeld

De gebruiksaanwijzing moet de prullenbak in
Digitale technologieën rukken steeds
meer op in het leven van alledag. Een
derde van de potentiële gebruikers is
echter onvoldoende onderlegd om er
optimaal van te kunnen profiteren.
Martin Saerbeck voorspelt een toekomst waarin de omgang met technologie veel makkelijker en natuurlijker
zal verlopen. Gebruiksaanwijzingen
kunnen dan de prullenmand in.
Saerbeck promoveert vandaag, donderdag 10 december, op het proefschrift
‘Software Architecture for Social Robots’.
A*STAR, het Agency for Science,
Technology and Research in Singapore, is
per 1 januari aanstaande de nieuwe
werkgever van Martin Saerback, nu nog
in dienst bij de TU/e-faculteit Industrial
Design (ID) en Philips Research. Dit
prestigieuze instituut voor topresearch
kende Saerbeck dit jaar de Investigator
Award 2009 toe en gaat nu dankbaar
gebruik maken van zijn kennis op het
gebied van robotsystemen en artificiële
intelligentie. Saerbeck heeft met name
grote belangstelling voor de sociale robot.
“Voor mij is dat een robot waarmee je op
een natuurlijke manier kunt communiceren door middel van spraak, gebaren en
emotionele expressie”, licht hij toe.
Al tijdens zijn studie in het Duitse
Bielefeld realiseerde Saerbeck zich hoe

belangrijk natuurlijke communicatie met
robots is. Hij betrapte zich er soms op dat
hij zat te mopperen op een robot, in het
volledige besef dat dit
uiteraard niets uithaalt.
Hedendaagse robots
kunnen nog niet
reageren op dit soort
signalen, maar als het
aan Saerbeck ligt, gaat
dat in de toekomst wel gebeuren. Hij
kwam in 2005 naar Eindhoven, trad als
aio in dienst bij ID en deed tevens onderzoek bij Philips Research. De vruchtbare
Eindhovense periode wordt nu afgesloten
met een proefschrift waarin een systeem
wordt gepresenteerd dat ontwikkelaars en
ontwerpers moet ondersteunen bij het
maken van sociale robots.

en deze mensen ook nog eens dieper.
Daarom zijn er nieuwe interactieve technologieën nodig om een makkelijke en
natuurlijke interactie
met de systemen te
bewerkstelligen.”
Saerbeck ziet in dit
kader een steeds
grotere rol weggelegd
voor robots. In
Japanse en Amerikaanse huishoudens
rukken de stofzuigende robots al op,
vermomd als een schuifelende walkman.
Maar ook voor professionele doeleinden
worden steeds vaker robots ingezet.
Philips Research heeft een robot ontwikkeld, de iCat, om de techniek van sociale
interactie te onderzoeken. De robotkat
heeft menselijke gelaatsuitdrukkingen en
kan bijvoorbeeld glimlachen. Als er iets
mis is, krijgt iCat opgewonden rode
oortjes.
“Robots moeten veel gebruiksvriendelijker worden dan nu het geval is, hoewel
je natuurlijk geen
vriendjes met ze hoeft
te worden”, zegt
Saerbeck op besliste
toon. “Neem als
voorbeeld een mobiele
robot. Als de batterij
bijna leeg is, krijg je dat
meestal op een display te zien of gaat er

‘Je hoeft natuurlijk
geen vriendjes met
robots te worden’

Kennis van digitale technologieën is een
noodzakelijke voorwaarde om deel te
kunnen nemen aan onze digitale samenleving. “Digitale techniek faciliteert in
toenemende mate relaties tussen mensen
en biedt een enorm scala aan diensten”,
aldus Saerbeck. “De Europese Commissie
heeft vastgesteld dat dertig tot veertig
procent van de bevolking niet voldoende
in staat is om deel te kunnen nemen aan
onze informatiesamenleving. De toenemende complexiteit en autonomie van
systemen maken de kloof tussen techniek

een waarschuwingslampje knipperen.
Maar wat je ook kunt doen, is de robot
steeds langzamer laten bewegen.
Daardoor krijg je de indruk dat hij moe
wordt en naar de thuisbasis wil rijden om
uit te rusten. Als gebruiker hoef je eigenlijk alleen maar te weten wat je ziet. Als
ontwerpers van complexe apparaten
moeten we op zoek naar de makkelijkste
manier om met complexiteit om te gaan.”
Saerbeck voorspelt dat er op termijn een
eind komt aan het bestaan van gedrukte
gebruiksaanwijzingen. “Dat kan een
robot veel beter. In de toekomst vraag je
een apparaat hoe het werkt en dan krijg je
gewoon antwoord. Het omgaan met apparaten wordt fundamenteel anders. We
staan aan het begin van een heel nieuw
begrip van technologie.”
Saerbeck presenteert in zijn studie een
afgerond proefontwerp dat bedoeld is om
ontwikkelaars en ontwerpers uit te rusten
met kennis, softwareapplicaties en een
ontwikkelingsomgeving bij het
maken van
nieuwe toepassingen voor
sociale robots. In
het kader van zijn
promotieonderzoek voerde Saerbeck ook twee case-

‘In de toekomst
vraag je een apparaat
hoe het werkt’
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spiegelbeeld
zestig procent linksdraaiend, dan zie je
ook dat er alleen nog maar linksdraaiende
wenteltrappen worden gemaakt: de meerderheid regeert, noemen we dat.”
Zowel het sergeant-soldaatmodel als het
inzicht dat de meerderheid van de bouwstenen de draairichting van de
wenteltrap bepaalt,
geeft iets prijs over hoe
we zijn beland in een
wereld met zo’n uitgesproken chirale asymmetrie. In beide gevallen is er sprake van
een kleine onbalans op het niveau van de
bouwstenen, met een grote impact op de
draairichting van de structuren die hiermee worden gevormd. Als nu de gevormde moleculaire structuren ook nog een
effect zouden hebben op de productie van
hun eigen bouwstenen, via een nog
onbekend mechanisme, lijkt de cirkel
rond. Of niet? “Je zou inderdaad aan een
soort terugkoppelingsproces kunnen
denken, waarbij een linksdraaiend molecuul ervoor zorgt dat er meer linksdraaiende bouwstenen worden aangemaakt. Dat zou de ultieme verklaring
zijn. Maar daar durf ik me niet aan te
wagen; wij hebben ons beperkt tot het
mengen van de bouwstenen en kijken in
welke gevallen dat wenteltrappen oplevert met een bepaalde draairichting.”

Dat heeft tot gevolg dat je lange, functionele structuren krijgt in plaats de vele
nutteloze korte ketens die je verwacht bij
willekeurige groei; in de natuur vindt dan
ook veel coöperatieve groei plaats. “Men
dacht altijd dat
dit in het lab
eigenlijk niet
voorkwam. Maar
als je, zoals wij
doen, de temperatuur van een
oplossing met
bouwstenen in
stapjes kunt
verlagen, en dan
bij elke temperatuur kijkt hoeveel bouwstenen al opgenomen zijn in een stapeling, dan blijkt dat ook synthetische
moleculen coöperatief groeigedrag
vertonen.” En dat komt goed uit, zegt
Smulders: “Dat maakt het voor ons
makkelijker om deze groei in het lab te
bestuderen.” (TJ)/

De natuurwetten
vertonen geen voorkeur voor links- of
rechtsdraaiend

Smulders keek niet alleen naar de draairichting van de wenteltrapvormige structuren, maar ook naar het groeiproces
waardoor deze structuren tot stand
komen. In de natuur komt zogeheten
coöperatieve groei veel voor; de aanwas
van een keten bouwstenen komt dan pas
echt op gang als er een beginnetje is van
drie of vier bouwstenen. Vaak hangt dat
samen met de vorm van het molecuul: bij
een wenteltrap komt de vierde ‘trede’
boven de eerste te liggen. “Die bouwstenen gaan dan een wisselwerking met
elkaar aan, waardoor het hele molecuul
stabieler wordt en dat stimuleert het
groeiproces.”

.

Om viool, piano of gitaar te spelen, hoef je
niet per se vingers te hebben. Student
Werktuigbouwkunde Johannes Heldens
ontwierp een instrument dat reageert op de
aanraking van lichtbundels. Twee 'muzikale'
robots spelen mee en dagen het publiek uit
tot een wedstrijdje musiceren.
“Mijn begeleider kwam op het idee toen hij
eens een dj muziek zag maken door licht aan
te raken”, vertelt Heldens. “Mijn opdracht
was om met robots een vergelijkbare show te
maken.” De masterstudent ging met het idee
aan de slag en ontwierp een interactief
muziekspel. Op een podium staan twee
robots opgesteld, elk aan de uiterste zijde
van het podium. Tussen hen in schijnen acht
gekleurde lampen vanuit de vloer omhoog.
Dit zijn de lampen waarmee de menselijke
spelers muziek kunnen maken. In de lampen
zit een infraroodzender verwerkt. Zodra een
hand de infraroodgolven tegenhoudt, weer kaatst het licht tegen een sensor in de lamp.
Een computerprogramma zet het signaal van
de sensor om in geluid.
“De hoek waaronder de lichtgolf terugkaatst,
zegt iets over de afstand van de hand”, zegt
Heldens. “Daarvan kun je gebruik maken: je
kunt bijvoorbeeld de toonhoogte aanpassen
met je hand, of het volume.” De robots
'bespelen' het licht op dezelfde manier: aan
de voet van elke robot schijnen vier gekleur de lichten omhoog. De robots hebben een

Smulders bouwde
wenteltrapvormige
structuren met moleculen
die hij beschrijft als
damschijven met drie
zijarmen.

beweeglijke romp met een grijparm, die door
het licht kan zwaaien.
“Er bestaan al systemen om via licht muziek
te maken, maar daarbij moeten de spelers
vaak een speciale handschoen gebruiken.
Dat is bij dit systeem niet nodig. Ook de com binatie met robots is nieuw. Je zou een robot
kunnen laten drummen, terwijl de menselijke
deelnemers piano spelen.”
Die combinatie maakt ook de introductie van
spelelementen mogelijk. Zo zouden de men selijke spelers het deuntje van de robots
kunnen naspelen en vice versa. Ook wed strijden zijn mogelijk: wie de deuntjes het
best kan imiteren, wint.
Een versimpelde opstelling had tijdens een
Publieksdag van de universiteit al succes,
zegt Heldens. “Kinderen en volwassenen
wilden ermee spelen. Er was een meisje dat
haar vingers niet kon bewegen. Voor haar is
het geen probleem om met dit systeem piano
te spelen.”
Het programmeerwerk is bijna klaar, alleen
de opstelling zelf moet nog worden gebouwd.
De muziekstukken voor de robots schrijft de
student zelf. “Ik houd van muziek maken en
heb ooit nog het conservatorium overwogen.
Nu kan ik toch iets met muziek doen.”

Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Nieuwe vogels door vetbol
Het voeren van vogels kan grote invloed hebben op hun evolutie. Dat beweren biologen van
de universit eit van Freiburg deze maand in Current Biology. De Duitsers bestudeerden het
trek- en voortplantingsgedrag van zwartkoppen, zangvogeltjes die vroeger massaal vanuit
Centraal-Europa naar Spanje trokken om daar te overwinteren. Sinds de jaren zestig is het
klimaat in Europa milder geworden en zijn steeds meer mensen in Engeland vogels gaan
bijvoeren in de winter. Hierdoor verkiest inmiddels tien pro cent van de zwartkoppen Enge land boven het veel verder gelegen Spanje als overwinteringsgebied. Terug in hun broed gebied vormen deze vogels ook paartjes, doordat zij eerder terug zijn dan de vogels die de
traditionele lange reis maken. In Engeland eten ze geen fruit, zoals in Spanje, maar krijgen
ze voornamelijk vetbollen en zaden gevoerd. In aanpassing hierop hebben de op Engeland
georiënteerde vogeltjes in een paar decennia al een duidelijk dunnere en langere snavel
ontwikkeld. Ook hebben ze rondere vleugels dan de zwartkoppen die in Spanje overwinte ren. Volgens de onderzoekers zitten de zangvogeltjes hiermee in de eerste fase van een
proces dat op termijn tot opsplitsing in twee aparte soorten zal leiden. (TJ)

Foto: Bart van Overbeeke

studies uit, waarbij de door hem ontwikkelde software is toegepast. Op de
Internationale School in Eindhoven is
een applicatie voor studiebegeleiding
getest. “Onderwijzen is in essentie een
sociale taak. We leren nu eenmaal beter
als er een leraar in de buurt is om, waar
nodig, te helpen. Deze casestudy heeft
veel praktische ervaring opgeleverd die
van pas zal komen bij het ontwerpen van
sociale robots. De kinderen bleken in
ieder geval positief te reageren op het
sociale gedrag van de robot”, aldus
Saerbeck.

Nu zijn Eindhovense dagen er bijna
opzitten, maakt Saerbeck zich vol verwachting op voor zijn nieuwe baan in
Singapore. Jaren geleden begon hij met
vooruitziende blik al aan een studie
Chinees. “Een zeer uitdagende baan op
topniveau”, zegt hij. “Ik werk daar samen
met wetenschappers uit de hele wereld.
Steeds meer onderzoeksinstellingen
voeren hun investeringen op het gebied
van de sociale-interactietechnologie fors
op. Ik verwacht dat de resultaten uiteindelijk ook in de alledaagse elektronica
terecht zullen komen.” (SP)/

.

Deeltjesdetector vindt walvissen
Er zwemmen veel meer potvissen rond in de Middellandse Zee dan gedacht. Dat is de ver rassende conclusie die Giorgio Riccobene trekt na jaren van geluidsmetingen op de zee bodem voor de kust van Sicilië. De deeltjesfysicus was op zoek naar een methode om op
akoestische wijze neutrino’s te detecteren; elementaire deeltjes die vanuit de ruimte door
de aarde heen schieten en notoir lastig zijn te detecteren. In de Middellandse Zee is daarom
meetapparatuur opgesteld om de lichtflitsjes mee op te vangen die ontstaan als neutrino’s
op watermoleculen botsen. In principe zou zo’n botsing echter ook een minieme geluidsgolf
moeten veroorzaken. Die vond Riccobene niet,wel wemelde het van de klikgeluiden
waarmee potvissen zich oriënteren als ze richting de zeebodem duiken. En dat in een gebied
waar de walvissen zeldzaam zouden zijn. Dat blijkt geenszins het geval, volgens Riccobene
waarschijnlijk doordat men zich altijd baseerde op waarnemingen nabij de oppervlakte. (TJ)
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De jacht is geopend!
Aan het Massachusetts Institute of Technology is het al bijna dertig jaar een hit: de MIT
Mystery Hunt. Voor de TU/e moet 2009 het jaar worden waarin een succesvolle puzzeltraditie van start gaat. Studenten en medewerkers kunnen individueel of in teamverband
aan de slag met de raadsels op deze pagina. Doel is om zo snel mogelijk een object te
vinden dat verstopt is op de TU/e-campus.
De puzzel is volledig in het Engels. Degene die het object vindt, moet er zo snel mogelijk mee naar computervereniging Stack, organisator van deze wedstrijd. Stack is gevestigd in de Hal, kamer 0.03. Als die ruimte
dicht is, fotografeer je dan met het object en mail die foto naar puzzlehunt@stack.nl. Breng het langs
zodra de ruimte weer open is.
Voor de winnaar ligt er een Sony Playstation 3 klaar, of een bedrag van 250 euro. Voor wie de
aanwijzingen en de verstopplek ook achterhaald heeft, maar er toch net heeft naast
gegrepen, is er ook wat te winnen. Mail je oplossingen met je naam naar hetzelfde
adres. De tweede prijs bestaat uit computeraccessoires ter waarde
van 150 euro (beschikbaar gesteld door ASML). De derde prijs
zijn breinkrakende puzzels ter waarde van 50 euro
(beschikbaar gesteld door Jolie-Spellen). Ook zijn vijf
speciale bedrijfsbezoeken aan ASML te winnen.
De wedstrijd start nú. Als maandag 14
december nog niemand het object
gevonden heeft, verschijnen op
www.tue.nl/cursor om 09.00 uur
extra aanwijzingen. Insturen van
mails kan tot vrijdag 18 december, 18.00 uur.
Cursor-medewerkers,
Stack-bestuurders en
testpersonen zijn
uitgesloten
van mededinging.
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Ben jij de bedrijfskundige
die straks zorgt dat het
veiliger wordt in het land?

Een grote brand. Een vliegtuigongeluk. Een watersnoodramp. Het komt altijd
onverwacht. Van het ene op het andere moment wordt er een intensief
beroep gedaan op diverse overheidsdiensten. Nauwe samenwerking tussen
brandweer, politie en GGD is van levensbelang. Seconden maken het verschil.
Hoe kan die samenwerking geoptimaliseerd worden en de veiligheid zo
goed mogelijk gewaarborgd? Een team van auditors, IT-ers en consultants
van Deloitte bracht dit complexe vraagstuk in kaart. Onderzocht de samenwerking, de ﬁnanciering, de bestuurlijke en de organisatorische invulling.
Vervolgens kwam het met oplossingen voor de beheersing van de risico’s die
samenhangen met de grote versnippering van de veiligheidsdiensten.
Ook het talent en de ambitie om ingewikkelde kwesties op te lossen?
Kom dan ‘ns met ons praten. Lees meer over deze en andere cases op
www.werkenbijdeloitte.nl/cases

Laat niemand je tegenhouden.

© 2009 Deloitte, Member of Deloitte Touche Tohmatsu
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Eindhoven in the eye of
Chinese students
In cooperation with the Confucius Institute in The Hague the Chinese
student association (CSA) held the Night of the Confucius Institute on
Friday December 4. A show with traditional dance, singing, kung fu,
painting and music, brought by the Folk Music Orchestra of Jiaotong
University in Beijing and dancers of the CSA in Eindhoven.
It was a special night because of the program, but also because the
Chinese student association had accomplished all of this on its own ini tiative. Yuzung Lin of the CSA: “In the context of the World Exhibition in
Beijing in 2010 we wanted to show Chinese students in China how we live
here in Eindhoven. For this we came up with the title ‘Eindhoven in the Eye
of Chinese Students and Engineers’. By means of this project we want to
show the merging of Dutch and Chinese culture through the eyes of
Chinese people studying and working in Eindhoven. Of course, this evening
fits in very appropriately.”
A special night calls for ditto guests. Visual artist and architect John
Körmeling, who designed the Dutch pavilion for Beijing 2010, was pre sented with a Chinese flute. Eindhoven’s alderman Mittendorf was present,
as was Ping Luo, Secretary for education of the Chinese embassy, and Rob
t e r S t e e g e , h e a d o f t h e s e c t o r A r t & C u l t u r e i n E i n d h o v e n . T e r S t e e ge : “ T h e
energy with which this night is suffused, is extraordinary. Students who
are able to convert their commitment into a project like this deserve our
respect.” (RS)

Food for thought

Photo: Rien Meulman

In Poland there are lots of nice tidbits laid out on the table on Christmas Eve. Even
though Old Father Time has not yet progressed that far, Cursor was allowed to
sample the atmosphere with Agata Bartkowsa (25, a postgraduate student in the
User System Interaction program). “I love cooking and sharing this love of food
with people.”

***

Tonight it is Cursor’s turn. We are eating together with Agata and her close friend
Wojtek Kusmierek, who is visiting. An appetizer of vodka with apple juice sets the
tone. “This is the only real vodka. With bison grass. When you drink it with fresh apple
juice, it tastes like apple cake”, Agata laughs. Nice and sweet, according to Cursor.
Which also goes for the beetroot soup with cabbage and mushrooms. “According to
Polish tradition you pick them yourself in the woods. Then you allow them to dry
before using them in the Christmas dinner.” The main dish also includes mushrooms:
filled dough scallops (dumplings) served with baked bacon. “At Christmas we make
sweet as well as spicy dumplings.”

***

In October Agata came to Eindhoven and she has now found a place to live as well.
Agata is not homesick: “I like it in Eindhoven. People are friendly, they laugh a lot and
all speak English.” She does miss Polish cooking, though. So she has set about preparing a Polish meal herself. Thus, she has made Polish cottage cheese. “This is a
typically Polish recipe. However, according to my landlord, who is of Indian descent, it
is just like Indian cheese. This time Agata bought the cheese to be used in the dessert:
crêpes with vanilla sugar and cottage cheese and crêpes with apple sauce.

***

In addition to cooking and dining, Agata likes to travel. It is a passion which has taken
her through many countries, and which has resulted in her speaking no less than
seven languages. Who knows - it may soon be eight, once she has familiarized herself
with Dutch. She shares the love of traveling with her boyfriend; he has just departed
for Venezuela. Agata does not find the distance any problem: “Poland is a sixteen-hour
train trip. Venezuela is only a nine-hour flight away!” That’s why she will board a plane
for Chrismas.

Photo: Bert Jansen

When taken?
The picture was taken at the
Heuvel Gallery. We had gone for
a walk after a heavy dinner.
What do we see?
Sinterklaas’ assistant Zwarte
Piet, sitting on a shoe probably
tucking in a gift for a good kid.
I see him everywhere - in stores,
streets, bars, live and as
dummies. Why, he even came
into our offices and sprayed
‘pepernoten’ on all of us.

biting cold winter and the early
setting sun in Eindhoven make
it rather depressing. But for the
past few weeks the Sinterklaas
spirit is just about everywhere.
The beautifully lit streets, the
songs, the traditions and the
merriment that comes along
with it, all of these sweep
everybody into a celebration
mode. I think the whole deal is
for kids mostly, but I enjoyed it
nevertheless. At some level we
will always be children.

Why this picture?
Coming from a place where we
have summer all year round, the

This week
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from Indi otographer: Vijayala
a
Ackerman , a post-Master stud kshmi Sridhar (25)
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The recipe may be found on www.tuemeetingplace.nl.
Would you like us to savor your culinary prowess? Mail to engcursor@tue.nl.

The first digital work of art that
TU/e has acquired during its
existence was presented in the
Hoofdgebouw on Thursday
afternoon December 3. It is the
video production entitled
‘Eindhoven’ by the Polish/
Swedish artist Mateusz
Herczka. Over the next couple
of months the film will be shown
every day during office hours
at Beeldbank, the projection
screen next to the ATM in the
hall of the Hoofdgebouw.
Herczka, who attended the
presentation, received four
thousand euros for his production, which was established
exactly one year ago. Then the
artist charted Eindhoven, invited
thereto by MAD Emergent Art
Centre, which organizes Image
Radio Festival every year. The
artist toured the city on foot with
a stabilized camera and filmed
buildings, people, streets and
houses. “I did not know Eindhoven, so I just followed my nose.
In a way, the city guided me. Still,
it is not just a matter of coincidence. I do know precisely what
I want and what I get when I am
filming.”
He captured the images with a
so-called ‘slit scan’. This is a
technique whereby images are
built up with delayed shutter
times. As a result you get a
striking time difference between
the beginning and the end point

TU/e presents first
digital work of art
Mateusz Herczka (on the left) talking to ir. Harry Roumen, secretary of TU/e.
Photo: Bart van Overbeeke.

of the image. It is an application
that is sometimes used in photography, but whereas an ordinary
photo has two dimensions
-height and width-, the slit scan
has only one spatial dimension,
which is height. The other
dimension,
time,
becomes
visible because it is rearranged
according to a spatial dimension.
A digital slit scan may be
compared to a photo with just one
row of pixels. Pictures are recorded in rapid succession and the
rows of pixels are placed next to
each other until an image is
formed. In practice this results in
wavy, undulating city images that
are compressed or elongated.
The alienating effect is some-

what comparable to the convex
and concave distorting mirrors in
amusement parks.
In the artist’s opinion, recognition is an important aspect of
‘Eindhoven’. City dwellers see
their own living environment
again from an entirely different
angle. Places that people walk by
unthinkingly every day suddenly
acquire significance. New information is presented, a different
perception is offered. According
to Herczka, reactions from spectators demonstrate that the film
is also interesting to see for outsiders. “You get a totally different
sensation of time. It has a meditative effect.” (FvO)/

.
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make
innovation
work

Over SURFnet

...bij SURFnet
SURFnet behoort al meer dan 20 jaar tot de grootste autoriteiten in de wereld op het gebied van
internetcommunicatie. Deze positie als internetpionier kan alleen worden gehandhaafd met een
groep professionals die ICT-innovatie op het hoogste niveau nastreven.

SURFnet zoekt Jong Talenten

Wij zoeken

Ben jij aan het afstuderen of ben je een starter?
SURFnet wil investeren in veelbelovende jonge
ICT-professionals. Met ons Jong Talent Programma maak jij een goede start met je carrière!

jonge mensen met talent! Starters met een
afgeronde hbo/universitaire studie die
bevlogen zijn om met andere ICTprofessionals aan boeiende technisch
georiënteerde projecten te werken.

Met ons Jong Talent programma werk je twee
jaar lang op verschillende afdelingen aan diverse
projecten. Je doet werkervaring op, voert
complexe opdrachten of projecten uit en volgt
een opleidings- en begeleidingstraject. Zo maak
je kennis met de praktijk en werk je intensief aan
je persoonlijke ontwikkeling.

SURFnet ontwikkelt en exploiteert innovatieve diensten voor het hoger onderwijs
en onderzoek. Focusgebieden zijn de
netwerkinfrastructuur, authenticatie- en
autorisatie diensten, en multimediale
diensten om online samenwerking te
bevorderen. Daarnaast is beveiliging
voor al deze diensten een noodzakelijke
randvoorwaarde. Ongeveer één mijoen
gebruikers in het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek maken
dagelijks gebruik van deze diensten.
SURFnet is een informele organisatie met
70 mensen en maakt deel uit van SURF,
waarin universiteiten, hogescholen en
onderzoeksinstellingen samenwerken aan
grensverleggende ICT-innovaties.

Wij bieden
afwisselende en uitdagende functies in een informele en collegiale omgeving met een hoog
ambitieniveau. Natuurlijk kun je rekenen op een marktconform salaris, uitgebreide opleidingsmogelijkheden en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (o.a. 36 vakantiedagen en
een OV-jaarkaart 1e klas). Het kantoor van SURFnet bevindt zich in het centrum van Utrecht,
nabij het centraal station.
Schriftelijke reacties – onder vermelding van Jong Talent - kun je sturen naar SURFnet bv, t.a.v.
Personeelszaken, Postbus 19035, 3501 DA Utrecht, of via e-mail naar personeelszaken@surfnet.nl

Meer informatie: www.surfnet.nl/vacatures

SURFnet. We make innovation work
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Van afstudeerproject
naar eigen bedrijf
SlimRenoveren/Tom Jeltes
Foto/Bart van Overbeeke
Geen van beiden had gedacht
ooit zelf een bedrijfje op te
richten: hard werken en veel
onzekerheid, dat sprak ze
niet aan. Toch is het ervan
gekomen. Sterker nog: op de
dag dat ze samen afstudeerden, zaten ir. Doris de
Bruijn en ir. Sean Vos al bij de
Kamer van Koophandel om
hun TU/e-spinoff
SlimRenoveren in te
schrijven. “Het blijkt
ontzettend leuk; het geeft je
heel veel energie.”
Hoe doe je dat, vanuit je
afstuderen met een studiegenoot een bedrijfje
opstarten?
Toen ze een paar maanden bezig waren
aan hun afstudeerproject (eerder beschreven in Sluitstuk in Cursor 34 van dit jaar),
in maart 2008, drong het tot ze door dat
er misschien toch een stel ondernemers
in ze school. Vos: “Ik weet het nog goed,
het was 31 maart, de verjaardag van mijn
vriendin. ’s Ochtends hoorden we dat er
die avond op Strijp-S een bijeenkomst
was waarop mensen met onder anderen
minister Cramer, een Eindhovense wethouder en de gedeputeerde van de provincie konden speed-daten om hun ideeën
over duurzaamheid te uiten. Toen hebben
we ’s middags nog even snel een poster
gemaakt en ’s avonds bleek dat we drie
minuten met de
minister mochten
praten. Dat zijn er
uiteindelijk iets
meer geworden,
omdat ze heel geïnteresseerd was in onze
plannen. Aan het eind van de avond werd
ons idee tot beste verkozen.”
Na die avond viel het kwartje bij de Bouwkundestudenten. Vanaf dat moment zijn
ze ook anders naar het project gaan
kijken, vertelt Vos: “We hebben alles wat
grondiger aangepakt dan wanneer we niet
van plan waren geweest om na het afstuderen verder te gaan met SlimRenoveren.
Daardoor hebben we uiteindelijk anderhalf jaar gedaan over de afstudeeropdracht. Er kwam ook heel veel op ons
af. We zijn direct aan de slag gegaan met
het opbouwen van een netwerk, hebben
veel gesproken met onze drie afstudeerbegeleiders, Jos Lichtenberg, Faas Moonen
en Michiel Ham, maar ook met diverse
woningcorporaties en we zijn zelfs naar
Den Haag geweest om met mensen van
het ministerie van VROM te overleggen.
Steeds om onze plannen te toetsen en
eventueel bij te stellen.” Ook volgden de
aspirant-ondernemers het certificaatprogramma Technology Entrepreneurship aan de TU/e-faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences.
Een gezamenlijk afstudeerproject komt
niet zo vaak voor bij Bouwkunde, maar
het pakte zo goed uit, dat De Bruijn en
Vos besloten zakenpartners te worden.
De Bruijn: “We vullen elkaar qua karak-

ter heel goed aan. We willen allebei hetzelfde bereiken, namelijk slimmer en
efficiënter bouwen, maar benaderen de
dingen op een heel andere manier. Sean
heeft altijd wilde ideeën en wil zo snel
mogelijk vooruit, terwijl ik geneigd ben
eerst te analyseren en alles rustig op een
rij te zetten. Uiteindelijk komen we altijd
wel op hetzelfde punt uit. We hebben
eigenlijk nooit onenigheid.”
Eén van hun begeleiders, prof.dr.ir. Jos
Lichtenberg, is de geestelijk vader van het
concept Slimbouwen: een milieuvriendelijk industrieel bouwconcept waarvan
SlimRenove-ren de vertaling is naar een
concreet
renovatieproduct. Een
andere begeleider, dr.ir.
Faas Moonen, is een expert op het gebied
van bouwindustrialisatie (waarbij zoveel
mogelijk bouwdelen al fabrieksmatig in
elkaar worden gezet; passend bij de filosofie van SlimRenoveren). Moonen is ook
nauw betrokken bij B-Invented, een
TU/e-startup van vrienden van Vos en De
Bruijn, dat geprefabriceerde funderingen
ontwikkelt. Vos: “Met de jongens van
B-Invented hebben we ook veel contact.
Zij lopen bijna een jaar voor op ons, dus
we kunnen veel van ze leren.“
Hoewel het concept SlimRenoveren -ook
in de ogen van anderen- veel potentie lijkt
te hebben, is het op de markt brengen
niet van vandaag op morgen geregeld. De

‘Renoveren is veel
duurzamer dan slopen’

Bruijn en Vos zijn dan ook een toplening
aangegaan bij het TU/e Innovation Lab
om dit eerste jaar in hun levensondehoud
te kunnen voorzien. Vos: “Dat moet je
zien als een soort vervanging van onze
lening bij de IB-Groep, meer niet. Maar
we maken ook nog maar weinig kosten;
aan een laptop en een printer hebben we
genoeg. En ons kantoor is voorlopig de
studeerkamer bij mij thuis. We zijn
momenteel ook nog bijna vaker onderweg
naar symposia en bijeenkomsten dan dat
we in Eindhoven zijn.” Daarnaast
brengen ze ook nog tijd door in het Paviljoen, in de afstudeerkamer van Technische Bedrijfskundestudent Ralph Ewalds,
die zich in januari aansloot bij SlimRenoveren en zijn afstudeerproject rond
dit project heeft vormgegeven.
Sinds ze afgelopen zomer met een negen
afstudeerden, hebben Vos en De Bruijn
dus vooral met veel mensen gesproken.
Binnenkort moet er namelijk een nieuw
businessplan op tafel liggen. De afgelopen maand hebben de drie ondernemers hierover een week lang
gebrainstormd.
Niet op de hei,
maar gewoon op
de TU/e-campus;
het geld stroomt
namelijk nog niet binnen, al verdienen de
jonge ondernemers wel wat met kleine
projecten, zoals het geven van lezingen
voor bedrijven. Ook werden ze al in de
arm genomen door een groep verontruste

‘We mochten drie minuten
met de minister praten’

Schilrenovatie
Het hoofdproduct van SlimRenoveren is de
zogeheten schilrenovatie: een renovatie techniek waarbij bewoners maximaal twee
dagen overlast ondervinden. De buitenste
schil van de woning wordt bij de schilreno vatie vervangen door geprefabriceerde,
goed isolerende modules, waarmee zowel
de uitstraling als de isolatiewaarde van de
woning aan de eisen van de moderne tijd
wordt aangepast. Daarnaast biedt deze
techniek de mogelijkheid om extra woon ruimte te creëren door middel van -eveneens

burgers die te horen hadden gekregen dat
hun huizen tegen de vlakte zouden gaan.
De Bruijn: “Wij hebben toen geprobeerd
de woningcorporatie ervan te overtuigen
dat ze niet moeten slopen, maar dat renovatie een betere oplossing is. Het is namelijk veel duurzamer dan slopen. Je kunt
wel nieuwe, duurzame woningen bouwen, maar door de sloop van oude woningen creëer je een enorme berg afval. Dat
wordt vaak niet in de berekeningen meegenomen, terwijl dat wel zou moeten als
je een eerlijke vergelijking wilt maken.”
Energieneutrale woningen, klimaatneutraal bouwen; je wordt tegenwoordig
doodgegooid met die modieuze termen
uit de duurzaamheidsbeweging. Maar
niet alles kan zomaar op de schop. Als we
in Nederland het volledige woningbestand
duurzaam willen maken, is slopen en
nieuw bouwen simpelweg geen optie,
vindt De Bruijn: “Als we in dit tempo
doorgaan, duurt het meer dan een eeuw
voordat het volledige woningbestand is
vernieuwd.” Er is dus grote behoefte aan
een methode waarmee je de bestaande,
vaak slecht
geïsoleerde
woningen
kunt ‘upgraden’
zodat ze weer enkele decennia meekunnen. Ook de overheid helpt een
handje om de vraag naar renovatietechnieken te verhogen: zo mag je binnenkort
meer huur vragen voor een goed geïsoleerde woning en is het btw-tarief voor
isolatie verlaagd. Vos: “Aannemers richten zich nu al massaal op renovatiestrategieën. En wij hebben voor hen een heel
interessante strategie in huis.”
De jonge ondernemers zien de toekomst
van SlimRenoveren dus zonnig in. De
Bruijn: “De bouw staat bekend als een
heel conservatieve sector, maar er vindt
echt wel innovatie plaats. Wij willen de
sector een stap verder helpen.”
Wie zich straks directeur mag noemen,
weten ze echter nog niet. “Vooralsnog
staat op onze visitekaartjes ‘initiatiefnemer’. Dat past het best bij onze
functie.”/

geprefabriceerde- uitbreidingsmodules.
Doordat het meeste werk al in de fabriek
plaatsvindt, wordt veel tijdwinst geboekt en
wordt een hogere kwaliteit bereikt, zo
claimen de bedenkers. Bovendien hoeven
niet voortdurend allerlei experts aanwezig
te zijn op de bouwlocatie.
De SlimRenoveren Schilrenovatie is door
Doris de Bruijn en Sean Vos ontwikkeld in
het kader van hun afstudeeropdracht voor
hun studie Bouwkunde aan de TU/e.

.
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Algemeen
Dienst Interne Zaken

Avondmaaltijden Auditorium
week 51
Maandag:
Paella
Boeuff Stroganoff, aardappelschijfjes,
rauwkost
Kipfilet ‘Toscane’, aardappelen met
peterselie, courgetten-tomatenmix
Dinsdag:
Spareribs, twee sauzen, friet
Kip krokant, aardappelkroketten, groente
macedoine
Visschotel ‘Neptunes’, Pommes
Duchesse, peultjes
Woensdag:
Pastaschotel ‘Espanol’
Hutspot met hachee
Rundvlees ‘Taiwan’, Djuvec-rijst,
China-mix
Donderdag:
Aardappelroerbak met mini gehaktschijfjes
Koolvis ‘Mediterraan’, aardappelpuree,
sperziebonen
Kalkoenrollade in gevogeltesaus, steakhouse frites, luxe gemengde salade
Vrijdag:
Geen avondopenstelling

Centraal Stembureau

Uitslag verkiezingen TU/e
De bekendmaking van de voorlopige uit-

slag van de Verkiezingen TU/e 2009
-door het Centraal Stembureau- vindt
plaats op donderdag 10 december vanaf
16.00 uur in de Dorgelozaal (Traverse).
De uitslag zal vervolgens zo spoedig
mogelijk gepubliceerd worden op de
betreffende webpagina’s.
Zie www.tue.nl/verkiezingen.

Central Electoral
Committee

Results Elections TU/e
The announcement of the provisional
results of the TU/e Elections of 2009
-by the Central Electoral Committee- will
take place at 4.00 pm in the Dorgelozaal
(Traverse building) on 10 December.
For further information and results:
www.tue.nl/elections.

Mensen
Promoties
Ir. S.S. van Bavel-Chevtchenko verdedigt
op maandag 14 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 ‘3D Morphology of Photoactive
Layers of Polymer Solar Cells’. BavelChevtchenko promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr. G. de With.
Ir. V. Holten verdedigt op maandag 14
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 ‘Water nucleation Wave tube experiments and theoretical
considerations’. Holten promoveert aan
de faculteit Technische Natuurkunde. De
promotoren zijn prof.dr.ir. M.E.H. van
Dongen en prof.dr.ir. A. Hirschberg.
I. Corro Ramos MSc verdedigt op dinsdag 15 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 ‘Statistical
Procedures for Certification of Software
Systems’. Corro Ramos promoveert aan
de faculteit Wiskunde & Informatica. De
promotoren zijn prof.dr. K.M. van Hee
en prof.dr. R.W. van der Hofstad.
G. Nagappan MBA verdedigt op woensdag 16 december zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 10.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Managing the
uncertainty aspect of reliability in an
iterative product development process’.
Nagappan promoveert aan de faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences. De promotoren zijn prof.dr.ir.
A.C. Brombacher en prof.dr. Y.S. Wong.

F. Fahrni MSc verdedigt op donderdag 17
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 ‘Magnetic polymer
actuators for microfluidics’. Fahrni promoveert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. De promotoren zijn
prof.dr.ir. M.W.J. Prins en prof.dr.ir.
J.M.J. den Toonder.
Ir. M.J.F. Warnier verdedigt op donderdag 17 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Taylor flow hydrodynamics in gas-liquid-solid micro reactors’. Warnier promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De
promotor is prof.dr.ir. J.C. Schouten.

Diversen

Utrecht, op 12 maart in Nijmegen of op
10 april in Zwolle).

Vacatures
Beleidsmedewerker Faculteitsbestuur
(V36.319), faculteit Electrical Engineering
(0,7 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 11 cao Nederlandse universiteiten bijlage 1 (3195 t/m 4374 euro).
Two PhD positions in the field of socially
assistive robots (V39.489), HTI,
Industrial Engineering & Innovation
Sciences (2,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2042 t/m 2612 euro).
Secretaresse (intern) (V39.490), faculteit
Industrial Engineering & Innovation
Sciences (0,6 fte). Vast dienstverband,
salaris maximaal schaal 6 cao
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(1.750 t/m 2.433 euro).
Voor meer informatie ga naar
www.tue.nl/vacatures.

IBO-Nederland

Beleef cultuur, bouw mee
Ir. J. Foolen verdedigt op woensdag 16
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 ‘How Periosteum is
Involved in Long Bone Growth’. Foolen

(Advertenties)

Jump, het jeugdfonds van de
Nederlandse Hartstichting, zet
zich in voor de hartgezondheid
van kinderen en jongeren.

‘Wie sponsort
mijn hart?’

promoveert aan de faculteit Biomedische
Technologie. De promotoren zijn
prof.dr.ir. K. Ito en prof.dr.ir. H.W.J.
Huiskes.

Giro 5514
t.n.v. Jump in Den Haag
www.heartjump.nl
info@heartjump.nl

Culturele uitwisseling, samenwerking
met lokale bevolking en een unieke ervaring tegen lage kosten? IBO-Nederland
organiseert vrijwilligersprojecten in verschillende landen. Meer weten? Kijk dan
op www.ibo-nederland.org of bezoek één
van onze inloopmiddagen (op 6 maart in

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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Bambie en de crime passionnel
Een plas bloed op de grond, een
mes in iemands zij, een gebroken bord: het decor van een
moord. En niet zomaar eentje,
maar van een crime passionnel,
moord na een bedrogen liefde.
Het liefdesdelict staat centraal
in de nieuwste ‘Bambie’ van de
gelijknamige mimetheatergroep, te zien in Plaza Futura.
De plas bloed blijkt van plastic,
zorgvuldig op het Perzische
tapijt gelegd door Bambie-acteur
Jochem Stavenuiter. Dan springt
hij in een kolderieke actie tegen
de kast aan, botst op een stoel,
valt over het bed heen en belandt
met zijn hoofd in de rode vlek.
Die is dus dood. Paul van der
Laan is de wraakzuchtige van de
twee. Hij vindt een glaasje
whisky, een schaamhaar in het
bed, een achtergelaten petje,

Foto: Ben van Duin

alles zorgvuldig geënsceneerd
door Stavenuiter. Van der Laan
wordt rood van woede, onmacht

en verdriet: iemand moet boeten
en dood.
‘Het normale wordt absurd bij

Bambie’, zo omschreef dagblad
NRC de theatergroep. Van der
Laan en Stavenuiter, de acteurs
en oprichters, houden ervan om
de grens tussen het reële en het
surreële te overschrijden, vaak
zonder dat je het in de gaten
hebt. Een keuken kan een ontdekkingsreis in de Himalaya
worden, een huiskamer een
jungle in Afrika. Impulsen en
driften, dromen en frustraties
worden extreem uitvergroot tot
de figuren op het toneel er bijna
onder bezwijken.
Bambie ontving diverse malen
de VSCD-Mimeprijs en werd
ook internationaal bekroond.
Gefascineerd door politiefoto’s
van liefdesdelicten uit de jaren
twintig en dertig en door criminologische theorieën uit het
begin van de vorige eeuw, verplaatst Bambie in ‘Bambie 14’ de

moorden naar een boerenwoning. Daarin spelen zij zelf de
rollen van de moordenaar én
slachtoffer. Eerder stortte het
tweetal zich op de (stomme)
film, nadat ze eerder onder meer
de wetenschap, met name de
biologie, en de Franse cultuur op
de hak namen. Nu is de crime
passionnel aan de beurt, waarvoor ze een paar jaar geleden,
voor ‘Bambie 11’, al een poging
deden. Toen kwamen ze er niet
uit, nu wel. En hóe, als je diverse
recensenten mag geloven.
(GV)/

.

Bambie met ‘Bambie 14’ is op woensdag
16 en donderdag 17 december vanaf
20.30 uur te zien in theater Plaza Futura
aan de Leenderweg. Zie www.
plazafutura.nl en www.bambie.org.

Tijd s beel d en ch ao s r ond Wood s t ock
‘Gaat u toch weg!’ Zo jaagt een oudere
vrouw een klant weg als die komt klagen
omdat hij een etablissement de naam
‘motel’ nauwelijks waardig acht. Geld
terugkrijgen kan hij ook wel vergeten: op
het bordje achter de balie staat ‘No
refunds’.
Het zal niet verbazen dat het motel van de
ouders van Elliot Tiber, een niet al te
succesvolle schilder en interieurontwerper
in Greenwich Village, het op deze manier
niet lang zal volhouden. Elliot keert dan ook
terug naar El Monacao om het motel te
redden. Later krijgt hij, als voorzitter van de
lokale ondernemersvereniging, een vergun ning om het jaarlijkse kunst- en muziek festival te houden. Als hij hoort dat de orga nisatoren van dit Woodstock geen vergunning krijgen voor een popfestival, is de deal
gauw gemaakt: Elliot biedt het terrein en
motel van zijn ouders aan. Zo kan Wood stock alsnog doorgaan en vermijdt Elliot
dat het motel in handen van de bank komt.
Een waarschuwing vooraf is op zijn plaats:
de film ‘Taking Woodstock’ bevat geen frag menten van dit legendarische muziek festival uit 1970, het is namelijk geen

muziekfilm. Dat was ook de ambitie niet van
regisseur Ang Lee, bekend als maker én
prijswinnaar van films als ‘Broke Back
Mountain’ en ‘Crouching Tiger, Hidden
Dragon’. Wél wilde Lee een soort tijdsbeeld
scheppen en het reilen en zeilen -of liever
gezegd: de chaos- voorafgaand aan en
tijdens het festival laten zien.
Lee baseerde de film op het dagboek van
Elliot Tiber. Daarin beschrijft hij een tijd
waarin alles mogelijk leek te zijn. Dat pro jecteert Lee in de persoonlijke ontwikkeling
van Elliot, door wiens ogen we het geheel
beleven en meemaken. Elliot heeft grote
problemen met zijn ouders, worstelt met
zijn seksuele geaardheid, is idealistisch en
ondernemend. Woodstock wordt zijn
omslagpunt, maar ook een ‘point of no
return’.
De critici konden het niet eens worden in
hun mening over het eindresultaat. De een
spreekt van een buitengewoon prettige
kijkervaring, die in een aangenaam tempo
voortkabbelt en daarbij ook nog eens
perfect de tijdsgeest vat. De ander vindt dat
de meer geslaagde elementen het gebrek

aan festivalmateriaal moeten verdoezelen.
Waar iedereen het absoluut over eens is,
zijn de acteursprestaties: meer dan goed.
(GV)

‘Taking Woodstock’ is te zien in Filmhuis De
Zwarte Doos (TU/e-terrein) op donderdag
10, dinsdag 15 en woensdag 16 december,
steeds vanaf 20.00 uur.

Bingo, Gewürztraminer en nog veel meer
Plaza Futura wordt vrijdag 11 en
zaterdag 12 december bezet
door CargoCult. Theatergroep
Cargo verzorgt een avondprogramma met toneel, livemuziek
van Marlon Penn tijdens het
eten en een bingoavond in
Cargo-stijl. Want toen het
Eindhovense theater vroeg wat
Cargo op een vrije avond het
liefst doet, was het antwoord:
bingo! Het publiek maakt
daarbij kans op oerdegelijke
huis-, tuin- en keukenapparatuur.
Acteur, schrijver en regisseur
Marcel Osterop en actrice
Constance Kruis zaten bij elkaar
in de klas op de Amsterdamse
Toneelschool. Na de lessen was
er veel ruimte om zelf dingen te
maken en vonden ze elkaar in de
door Osterop geschreven tekst
‘Een soort van mooi’ - dat wilden
ze samen spelen. Via allerlei
omwegen kwam het tweetal bij
Het Zuidelijk Toneel terecht,
waarna ze met hun eigen
teksten op tournee gingen. In
januari van dit jaar richtten ze
samen met Bregtje Radstake
Toneelgroep Cargo op, ondersteund door Het Zuidelijk

Toneel. Het handelsmerk van
Cargo is acteurstoneel, toneel
dat drijft op de kracht van de
acteurs.
Zelf spelen ze in Plaza Futura
het stuk ‘Gewürztraminer’ over
de vriendinnen Heike en
Constance. In een uur tijd
passeert de nodige relatieellende de revue, want een ontredderde Heike bezoekt
Constance. Ze heeft het helemaal gehad met haar vriend,
maar in plaats van een luisterend oor geeft Constance alleen
maar veel goede raad en de
nodige analyses. De vriendinnenavond valt helemaal in duigen als twee mannen de boel
komen verstoren. Tot schuimbekkens toe worden in pittige
dialogen de grenzen van de
liefde opgezocht in deze heerlijk
wrange klucht.

Monoloog

Voor dit weekend heeft Cargo
ook Laura van Dolron uitgenodigd, die haar eigen stuk 'Laura
& Lars' speelt. In een snelle
montagevoorstelling zet zij haar
publiek voortdurend op het verkeerde been in deze monoloog.
In 2007 schreef Osterop een

Heike Wisse (links) en Constance Kruis in ‘Gewürztraminer’. Foto: Phile Deprez

tekst voor de jonge Toneelgroep
Rauwster, ‘Mezelf in elf stukken’, over twee mensen die in
een hermetisch gesloten relatie

zitten. Rauwster brengt het stuk
tijdens deze twee avonden
nogmaals op de planken.
(GV)/

.

Zie www.plazafutura.nl en
www.tgcargo.nl voor meer informatie.
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Slagroom en harde ballen bij Japie
Studievereniging Japie van Scheikundige Techno logie viert deze week haar 52e dies. Op maandag 7
december werd daarom een enorme slagroomtaart
voor honderdtachtig personen aangesneden. Ook
de rest van de week stond in het teken van feeste lijke activiteiten zoals het diesdiner, een workshop
ballonfiguren maken en een kroegentocht op
donderdagavond.
De activiteitencommissie van Japie wilde deze week
bovendien ‘iets doen wat niemand kent’. Zodoende
stonden dinsdagmiddag 8 december vijftien dap pere studenten op het hockeyveld bij het Studen tensportcentrum met in hun handen een veredeld
schepnetje. En hoewel de meesten wel van LaCrosse
hadden gehoord, had nog nooit iemand het
gespeeld. Daarom had Japie de hulp ingeschakeld
van Thomas van de Moosdijk en Erik Kögler, twee
leden van de kersverse LaCrosse-vereniging
Eindhoven Griffins, om een workshop te geven.

De heren vertellen kort iets over de herkomst van de
sport: “LaCrosse is verzonnen door Indianen. Zij
gebruikten een gebogen houten stok met een netje
ertussen. Het doel was voorbereiding voor de
oorlog.” Wat betreft de spelregels laten ze het bij
een minimale toelichting: “LaCrosse wordt normaal
gespeeld met tien man en het doel is scoren.”
Wie denkt dat dat wel makkelijk is, komt bedrogen
uit. Het gooien en vangen met de stick blijkt nog
niet zo eenvoudig. En helemaal ongevaarlijk is het
ook niet. De ballen zijn erg hard. Wordt Men’s
LaCrosse normaal gespeeld met voldoende
bescherming (handschoenen, arm- en borststukken
en een toque), de Japie-leden rennen volkomen
kwetsbaar over het veld. Volgens Kögler raken
regelmatig mensen gewond. Maar gelukkig komt
iedereen deze middag ongeschonden uit de strijd.
En de taart van maandag is er ook weer af. (SK)

Foto: Bart van Overbeeke

Industria trapt diesweek af met komedie

Jacht op huisjesmelkers

Industria-leden zetten
maandagavond 7 december voor eigen publiek
een zelfgemaakte voorstelling op de planken
van de Blauwe Zaal. Na de
pauze was het de beurt
aan het cabarettrio
Poolvogel, winnaar van
het Amsterdams Studenten Cabaret Festival. De
toneelavond was de
eerste activiteit in het
kader van de 46e diesweek van de studievereniging van Technische
Bedrijfskunde.

ROOD, de jongerenafdeling van de SP, en de
Landelijke Studentenvakbond zijn weer op
zoek naar klachten over
huisbazen. Donderdag 3
december zetten zij een
tentje op in het Auditorium met de tekst ‘Te
huur voor 350 euro per
maand’ en spraken zij
lunchende TU/e-studenten aan over hun huuromstandigheden. In
februari maakt ROOD
bekend wie de oneervolle
titel ‘Huisjesmelker van
het Jaar’ verdient.

De
Industria-komedie,
over een moord in een gekkenhuis die wordt onderzocht door een omhooggevallen tv-duo, is in
slechts twee maanden in
elkaar gezet door twaalf
actieve leden. Over de
twaalf personages is goed
nagedacht. De personages
hebben allemaal hun
eigenaardige trekjes, zoals
Samantha Stones, een
enorme flirt die in elke
situatie aanleiding ziet

Foto: Bart van Overbeeke

voor het zingen van een
Michael Jackson-klassieker, of Char La Tan, het
blaterige medium dat
wordt ingezet bij het oplossen van de moord.
Spelers Jeroen van Duren
en Kristine van Tubergen
schreven zelf de teksten en

deden de regie. Maurice
Marczinski, in het stuk een
aandoenlijke Duitser met
een te hoog opgetrokken
broek, opgetrokken sokken
en opgetrokken schouders,
vertelt over de voorbereidingen. “Het verhaal lag in
grote lijnen vast, maar we
hebben tijdens de repe-

tities ook nog van alles
bedacht. Zelfs tijdens de
voorstelling werden nog
dingen toegevoegd.” Vanavond,
donderdag
10
december, besluit Industria haar diesweek met een
gala op Landgoed Huize
Bergen bij ‘s Hertogenbosch. (SK)/

.

“Graag ter plekke invullen.” Dat was het verzoek
van Jouke de Boer, Bouwkundestudent aan de TU/e
en
actievoerder
van
ROOD. Zijn ervaring is dat
wanneer studenten de in te
vullen briefkaart mee naar
huis nemen, deze onderin
de tas blijft liggen. “Er is
nog steeds sprake van
woningnood onder jongeren”, zegt De Boer.”Hier
maken verhuurders mis-

bruik van door een schandalig hoge huur te vragen.”
De meest opvallende
klacht die De Boer in het
Auditorium hoorde, was
over een huisbaas die nooit
te spreken is. “In dat huis
was veel achterstallig onderhoud. Bij een barst in
het raam kon de student de
eigenaar niet bereiken.
Een ander vertelde dat zijn
baas geen dubbel glas
wilde aanbrengen en adviseerde de verwarming
maar hoger te zetten.”
ROOD hoort ook geregeld
van internationale studenten die vastzitten aan een
jaarcontract voor slechte
kamers die zij van tevoren
niet
hebben
kunnen
bezichtigen. Niet alleen
particuliere
huisbazen
kunnen
worden
aangemeld, ook bemiddelaars
en corporaties maken
kans. Wanneer ROOD
eind januari een ‘winnaar’
uitkiest, zal ze nog wel
eerst checken of de klacht
gegrond is. (NS)/

.

Zie huisjesmelkervanhetjaar.nl.

En hoe is het in Qatar?

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.

Sinds midden september
verblijf ik in Qatar in het
Midden-Oosten. Als
student Construction
Technology (faculteit
Bouwkunde) ben ik
werkzaam als trainee
engineer op een groot
bouwproject. Aan de rand
van de hoofdstad Doha
wordt namelijk een nieuw
stadsdeel uit de grond
gestampt genaamd Barwa
City, één van de grootste

projecten in Qatar. Stel je
een bouwplaats voor ter
grootte van de binnenring
van Eindhoven met circa
dertig torenkranen. Het
project bevat ruim honderdtwintig appartementencomplexen, kantoren,
moskeeën, scholen, een
ziekenhuis en meer.
Uiteindelijk komen er
vijfenveertigduizend
mensen te wonen.
Het is fascinerend om te
zien hoe dit grote project
in de woestijn vanuit het
niets gecreëerd wordt.
Maar liefst vijf beton-

fabrieken produceren de
honderdduizenden
betonnen elementen
waarmee de appartementencomplexen worden
opgebouwd. Het is dan
ook een gigantische logistieke operatie. Het interessante van een dergelijk
groot project is dat alle
partijen samen in
kantoren op de bouwplaats zitten. Op deze
manier krijg ik een goed
zicht op het gehele bouwproces.
Als trainee analyseer ik
een specifiek uitvoerings-

proces en ga ik een voorstel doen voor de optimalisatie daarvan. Dit is een
uitdagende taak en ik ben
de projectdirecteur zeer
dankbaar voor de gastvrijheid. Ik kom regelmatig op de bouw en
hiervoor heb je een auto
nodig, omdat de bouwplaats zo groot is. Werken
in het zand en bij hoge
temperaturen heeft
natuurlijk beperkingen
voor de arbeiders. Voor
mij is de hitte nog steeds
wennen. Normaal gesproken werkt men hier zes

dagen in de week en maakt
men lange dagen. Enkele
duizenden arbeiders zijn
dagelijks bij het project
betrokken.
Ondanks de hoge temperaturen is het een geweldige ervaring om in een
land als Qatar te verblijven. Elke dag is er verbazing over hoeveel er wordt
gebouwd, verbazing over
een andere cultuur met
eigen gedragsregels en
religie. Verbazing ook
over de weelde in Qatar en
de miljardenprojecten die
in uitvoering zijn, zoals

complete stadsdelen,
kunstmatige eilanden,
een nieuw vliegveld en
binnenkort een metrolijn.
Er wordt ruim vijfentwintig miljard dollar in
infrastructuur geïnvesteerd. Van een recessie is
hier geen sprake: volgens
de Middle East Economist
Digest groeit de economie
van Qatar in 2009 met
negen procent wereldwijd
het snelst.
Het zal duidelijk zijn: ik
had me geen betere praktijkervaring kunnen
wensen!

Bart Lemmens, student
Construction Technology
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Stagiairs klagen
over begeleiding
Als stagiairs een klachtenlijn bellen, mopperen
ze meestal op hun stagebegeleiders. Dat blijkt
uit een rapport van de
Meldlijn Stageklachten.
Vanaf maart konden ontevreden stagiairs de telefoon pakken en hun hart
luchten bij de Meldlijn
Stageklachten.
Of
ze
surften naar www.stageklachten.nl. Maar hoeveel
mbo’ers, hbo’ers en universitaire studenten deden
dat precies?
Harde cijfers hebben de
samenwerkende belangenorganisaties van studenten
niet, maar in de afgelopen
negen maanden kwamen
er ‘drie- à vierhonderd
klachten’ binnen, aldus de
Landelijke Studenten Vakbond. Minder dan de helft
daarvan kwam voor rekening van hbo’ers en wo’ers.
Dat lijkt weinig, gegeven
de tienduizenden studenten die jaarlijks stagelopen. “Maar elke klacht is
er één te veel”, vindt voorzitter Henno van Horssen
van het Interstedelijk
Studenten Overleg. “We
willen niet beweren dat er
veel geklaagd wordt, we

willen alleen kijken waar
ontevreden stagiairs over
klagen. Daar blijkt een
patroon in te zitten.”

Voor nop

Zo zijn sommige stagebegeleiders slecht bereikbaar
of komen ze niet langs op
de stageplaats. Er was bijvoorbeeld een klager die
pas na enkele weken op
zijn werkplek een introductiegesprek met zijn begeleider kreeg. Ook klagen
sommige stagiairs dat hun
begeleiders alleen over hen
lopen te klagen. En opvallend voor universitaire
klagers: die balen ervan als
ze voor nop moeten
werken, terwijl hbo-stagiairs en mbo-stagiairs een
stagevergoeding krijgen.
Sommige
studenten
worden aan hun lot overgelaten of moeten de vervelende klusjes opknappen. Een stagecontract zou
dat kunnen voorkomen,
menen de rapporteurs. Ze
bevelen de politiek aan om
zulke contracten verplicht
te stellen. (HOP)/

.

Broodje Beethoven
De grauwe decemberluchten werden don derdagmiddag 3 december even afgeschud
tijdens een lunchconcert van muziek gezelschap Ensuite. De studenten brachten
in de Blauwe Zaal een uitvoering van Beet hovens Symfonie no. 7, die ook bekend staat
als de danssymfonie.
Het levendige lunchconcert, met de ludieke
titel ‘Broodje Beethoven’, stond onder
leiding van dirigent Ghislain Bellefroid en
trok een volle zaal. Precies wat concert meester en violist Michael Ypma van Ensuite
zich had gewenst: “We hopen met deze op voering onze naamsbekendheid te ver groten.”

De keuze voor de Zevende van Beethoven is
niet toevallig. Ensuite, ondervereniging van
de Eindhovense studentenmuziekvereniging
Quadrivium, bereidt zich voor op een groot
project waarbij dans centraal staat. Er is
hiervoor contact gelegd met verschillende
dansscholen in de stad. De uitvoering wordt
verwacht in maart 2010. Ypma: “We willen
allerlei soorten dans begeleiden, van ballet
tot tango. We denken er zelfs aan om een
stripper te benaderen.” (FvO)

Foto: Bart van Overbeeke

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
Robbin van de Eijnde (derdejaars Biomedische Technologie) en Reinier van Buel
(vierdejaars Technische Natuurkunde). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en geven commentaar.

Lisanne van Oppen is 21
jaar en komt oorspronke lijk uit Arensgenhout, een
gehucht naast Valkenburg.
Ze is derdejaars studente
Biomedische Technologie
en doet aan stijldansen.
Verder houdt ze ervan om
te fietsen door de Limburg se heuveltjes. Haar
hobby’s zijn piano spelen,
lezen en borrelen. Ze is
actief lid bij studie vereniging Protagoras, zit
in de redactie van het
Protatype en organiseert
komend jaar het sympo sium. Haar must-haveitems zijn een flesje water
en zakdoekjes. Verder kun
je haar ’s nachts beter niet
wakker maken; ze houdt
namelijk van haar nacht rust.

Het valt Robbin op dat het
een iets te nette kamer is en
een kamer die niet zo vol gepropt is als de meeste
kamers die hij gezien heeft.
Of het moet zijn dat er nog
ergens een mooie berging
verstopt is. Verder liggen er
een rood hartjeskussen en
een paars kussen en staat er
een roze bloemetje in de
kamer, wat dus zeker duidt
op een meisje. Ook de
groene thee op het bureau
verraadt een beetje dat dit de
kamer van een meisje is.
Robbin denkt dat deze kamer
van een tweedejaars student
Technische Bedrijfskunde is.
Een tweedejaars, omdat de
kamer nog in een beginfase
is (lees: eenpersoonsbed,

zwarte klapstoeltjes en niet
erg vol). Technische Bedrijfs kunde omdat de kamer strak
is met toch wel een beetje
gevoel voor stijl. Deze
studente zal het niet zo heel
druk hebben, omdat ze nog
tijd heeft om haar kamer zo
netjes te krijgen. Bovendien
leeft het plantje op de tafel;
het staat zelfs in bloei!
Ze zal lid van de studiever eniging zijn en doet aan
tennis en squash. Andere
hobby’s zijn theeleuten met
vrienden en vriendinnen en
daarna lekker aan iets
sterkers. Deze studente kan
niet de deur uit zonder
kauwgum of pepermuntjes,
want de kamer heeft ook een
frisse uitstraling. In huis zal

er altijd een grote theedoos
zijn om op te warmen, want
er zijn niet veel warme
dekens en kleuren.
Reinier vindt dat er een
mooie parketvloer in de
kamer ligt. Verder staat er
een leuke bank en leuk
glazen salontafeltje. De
compleet kale muren en
klapstoeltjes doen echter
denken aan een industrie complex. Daarnaast is deze
kamer waarschijnlijk van een
meisje, omdat er een hartjes kussen ligt. Ook de roze
bloempot, de roze onder zetters, de thee en kaarsjes
op tafel bevestigen dit. Dat
vindt hij gek, omdat het
dekbedovertrek, de klap -

stoeltjes en de kale muren
weer totaal niet vrouwelijk
zijn.
Reinier vindt het moeilijk om
te raden welke studie deze
persoon doet. De foto’s
geven niet echt iets duide lijks aan en dus is het
gokken. Wel valt het op dat
er geen tv op de foto staat.
Ook de hobby’s van deze
student zijn daarom moeilijk
te raden. Haar must-haveitem is toch echt een paar All
Stars. Verder zal ze altijd
koekjes in huis moeten
hebben.

“Dan mag u nu de bruid
kussen.” “Wacht even
schatje, eerst even mijn
Facebook-status up daten.” Mark Zuckerberg,
oprichter van Facebook,
zegt het zelf: “Facebook
will be where people live
their digital lives, without
the creepy avatars.”
Ook mijn gezicht staat
inmiddels, onder sociale
druk, op Facebook. Daar
kan ik lezen wat mijn
‘vrienden’ meemaken
tijdens hun reizen over de
wereld, dat hun kinderen
zojuist hun eerste woordje
hebben gebrabbeld en wat
mijn oud-klasgenoten zoal
hebben uitgevreten.
Met dank aan Facebook
heb ik ook weer contact
met enkele Polen die
meededen aan een uitwis selingsprogramma met
mijn middelbare school.
Destijds ging contact over
de grenzen nog vooral per
brief; je weet wel, op
papier, in een envelop en
dan naar het postkantoor,
etc. Dat hielden we dus
niet lang vol.
Met Facebook gaat dat
allemaal veel makkelijker.
Je kunt met één berichtje
aan al je ‘vrienden’ mede delen dat het feest van
gisteren supervet was, dat
je nu een kater hebt, hoe
blij je wel niet bent met je
nieuwe schoenen, dat je
ontzettend trots bent op je
opgeruimde kamer, dat je
je aan het vervelen bent
tijdens een college, enzo voorts. Want laten we
eerlijk zijn, zoveel bij zonders maken wij niet
mee in ons dagelijks
leven.
Gelukkig kun je dat dan
weer compenseren door je
digitale leven wat op te
pimpen. Je kunt bijvoor beeld een huisdier aan schaffen, een boerderij
kopen in Farmville en zelfs
deelnemen aan een
maffiaoorlog. En dat
allemaal zonder creepy
avatar. Dat is trouwens
maar goed ook, want als er
iets is waar ik op dit
moment absoluut geen tijd
voor heb, dan is het wel
een avatar creëren, een
huisdier onderhouden,
een boerderij runnen en
een maffiaoorlog voeren.
Status-update: Monique
schrijft een column over
Facebook.

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

Monique Hendriks
is studente
Technische Informatica

Je desktop als spiegel van je ziel?
Cursor spoort wekelijks een desktop op
en praat met de gebruiker

Nina van Hoogstraten / 20 / tweedejaars Industrial Design
“Ik heb deze foto gemaakt tijdens het
Flux-S-festival op Strijp-S. Ik ben
niet zo goed in fotograferen, maar
deze vond ik wel fascinerend en cool.
Dit was in het gebouw De Hoge Rug,
één van de oude Philips-fabrieken.
Wat je ziet, is afgebladderde verf van
het plafond. Als je door het gebouw
heen liep, leek het wel een soort grot
met stalactieten, zoals de bladder
aan het plafond hing. Een kunstenares had met een bezem de
‘bladders’ van het plafond gehaald
en in strakke patronen op de vloer
bijeengeveegd. De
pilaren op de achtergrond moesten in
deze vormen terugkomen, maar ik
vond het een beetje
saai gedaan.”

Op diverse internetfora is een verhitte discussie
over de kerstboom losgebarsten. Gelukkig hebben
we hier aan de TU/e de eerste kerstbomen alweer
gespot. Al zijn het dit jaar wel kunstkerstbomen,
maar dat zien we dan graag door onze groene
duurzame vingers. (HK/HOP)

procent van de studenten en twaalf procent van
het personeel van niet-westerse komaf is.
Allochtone studenten hebben niet over de boom
geklaagd, zegt ze tegen het Nederlands Dagblad.
“Dit is gewoon een eigen, zelfstandige beslissing
geweest.”

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.
Hadewig Boerman, tweedejaars
Industrial Design

Boerman draagt elke dag iets anders. Ze laat
haar kledingkeuze altijd afhangen van haar
stemming. Dus op de dag zelf weet de
tweedejaars Industrial Design pas wat ze
gaat aantrekken. “Ik kleed me naar de dag.
En ik houd de variatie er ook graag in.”
Boerman heeft daarom een gevarieerde gar derobe thuis. “Ik heb uiteenlopende jurkjes
en rokjes, maar ook een reeks spijkerbroe ken en vestjes. Iets wat in mijn outfits vaak
terugkeert, is dat ik mijn kleren in laagjes
over elkaar draag. Ik knoop vestjes voor de
helft dicht, zodat je ook ziet wat daar weer
onder zit. Dat zorgt voor afwisseling.”
Verder is het opvallend dat de kleur zwart
niet tot nauwelijks in haar klerenkast terug komt. “Zwart kan heel stijlvol zijn, maar ik
vind het doorgaans een beetje saai. Ik ben
meer van de pasteltinten. Daarnaast heb ik
veel bloemetjeskleren. Mijn vriend asso cieert mij daarom altijd met bloemetjes.”
De ID-studente geeft gemiddeld vijftig euro
per maand uit aan kleren en ze koopt alleen
iets nieuws als het echt nodig is. “Ik ben niet
echt ijdel, maar ik vind het wel leuk om
reacties te ontlokken met een bepaald
kledingstuk. Zo heb ik onlangs een gekke
ruitjesbroek gekocht. Mijn vrienden
noemden dat meteen een pyjamabroek. Die
reactie vind ik juist leuk; ik zie daar de
humor wel van in.” (TA)

Hoe ver kun je doorschieten in politieke correct heid? Of moeten we in dit geval spreken over gods dienstige correctheid? Wat is het geval: de Haagse
Hogeschool plaatst dit jaar geen kerstboom in de
hal. Waarom dan niet? Die sparrenboom zou te
zeer gerelateerd zijn aan het christelijke
kerstfeest en botsen met de culturele diversiteit
van de instelling. Het woord ‘gotspe’ lijkt ons hier
op zijn plaats, maar dat zal ook wel niet mogen.
Om het gemis van boom te compenseren, zijn wel
lange slingers met lampjes opgehangen. Het
thema ‘licht en warmte’ past volgens een woord voerder beter bij de hogeschool, waar dertig

