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Arno Peels nieuwe
bestuursvoorzitter
De Raad van Toezicht van de
TU/e heeft dr.ir. Arno Peels
(53) benoemd tot voorzitter van
het College van Bestuur. Hij
volgt per 1 mei ing. Amandus
Lundqvist op die met pensioen
gaat. Peels is geboren in Eindhoven, studeerde aan de TU
Delft en promoveerde en werkte aan de Universiteit Twente.
Arno Peels (Eindhoven, 1956)
behaalde in 1980 zijn ingenieurstitel in de luchtvaart- en
ruimtevaarttechniek aan de TU
Delft. Vier jaar later promoveerde
hij tot doctor in de elektro- en
informatietechniek aan de Universiteit Twente. Aansluitend
was hij een jaar als universitair
hoofddocent verbonden aan deze
universiteit. Daarna vervulde hij
gedurende zestien jaar diverse
managementfuncties in binnenen buitenland bij Philips Semiconductors, uiteindelijk als vicepresident en general manager
Business Line RF. Daarna was hij
directievoorzitter en CEO van
Thales Nederland B.V. (hoofdvestiging Hengelo) en vicepresident
en group executive van de Thales
Group, een internationaal opererend elektronicaconcern.
Een prachtige staat van dienst en

vooral de uitzonderlijke combinatie -Delft, Twente, Eindhovenlijkt een grote plus om hem tot
bestuursvoorzitter te benoemen.
Peels kan er wel om lachen: “Ik
de ideale 3TU-synthese? Dat zul
je aan anderen moeten vragen.”
Volgens hem spelen ook andere
factoren een belangrijke rol bij
zijn benoeming. “Ik heb veel
ervaring met zowel universiteiten als bedrijven, waar ik vooral
aan de kant van de hightech
sector zat. Ik weet hoe het is om
ingenieurs in dienst te nemen en
hoe je academici in een bedrijfsketen moet opnemen.”
Door zijn functie bij Thales heeft
Peels naar eigen zeggen veel contacten opgebouwd met de overheid, Tweede Kamer en werkgevers- en werknemersorganisaties. “Ik denk dat deze elementen goed bij elkaar passen voor de
functie aan de TU/e.” Uiteraard
wordt van hem verlangd om
doelen te stellen. Welke? “Dat wil
ik graag nader invullen met mijn
collega’s van het College van
Bestuur en de faculteiten. In
2010 zal in ieder geval nadrukkelijk de toekomststrategie van
de TU/e aan de orde komen.”
Zijn benoeming beschouwt de
geboren en getogen Eindhovenaar niet zozeer als een terugkeer. “Ik heb vele reizen afgelegd
naar de VS en Azië en in tal van
plaatsen gewoond: Nuenen,
Hamburg, Graz en tegenwoordig
woon ik in de buurt van
Nijmegen, op korte afstand van
Eindhoven. Maar dat is geen
reden om nu opgelucht te verzuchten: ‘Hè hè, we zijn weer
thuis’. Het voelt eerder als een
stuk herkenning nu ik weer in
Eindhoven kom.” (FvO)/

.

Feesten tot iedereen weg is
Als hij er morgen nog een uurtje tegenaan
gaat, heeft Jeroen Schutter van de Eind hovense Studenten Sport Federatie deze
week in totaal vier uur aan zijn studie
besteed. Gelukkig is het maar één keer per
jaar Van Lint Studenten Sportweek en hoewel
het een drukke week is voor de organisatie,
verloopt alles soepel. “De enige klacht die we
op maandag en dinsdag kregen, was dat de
kantine al om twee uur dicht ging. Dus dat is
eigenlijk positief,” aldus Schutter.
Ongeveer vijftienhonderd studenten leven
zich deze week in het Studentensport centrum uit met onder andere rokvoetbal,
knotsbal, kanowaterpolo en rolstoelbasket bal. Na het sporten wordt er elke dag gefeest
in de kantine. Vanavond, donderdag 17
december, valt er in ieder geval niks te
klagen: het feest gaat door tot iedereen weg
is. (SK)
Foto’s: Rien Meulman

Rector: “BSA-norm mag
naar 45 studiepunten”
De norm bij het bindend
studieadvies, dit jaar voor het
eerst van kracht voor eerstejaars, moet in de toekomst
omhoog. Op termijn wil TU/erector prof.dr.ir. Hans van Duijn
de grens verleggen van 30 naar
45 van de 60 studiepunten.
Dat is één van de boodschappen
die de rector op de valreep van het
jaar kwijt wil aan de TU/egemeenschap, vooral aan studenten. Het is geen optimistische
kerstboodschap; Van Duijn,
sinds april 2005 rector aan de
TU/e, heeft grote moeite met de
gemakzuchtige houding van

grote groepen studenten aan zijn
universiteit. Ze steken volgens
hem te weinig uren in hun
studie, de rendementen zijn bedroevend laag en vormen een bedreiging voor de TU/e, studentbestuurders leggen zomaar hun
studie voor een heel jaar stil en tot
academische vorming moet men
bijna gedwóngen worden.
Verderop in deze Cursor pleit de
rector voor een strenger regime;
dat dient volgens hem het belang
van de universiteit en van de
student zelf. (HK)
Lees verder op de pagina’s 8 en 9.
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Dit is de laatste Cursor van dit kalenderjaar. Het eerste nummer
van 2010 verschijnt op donderdag 14 januari.
Universiteitsberichten voor dat nummer kunnen tot 8 januari
worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl, mail voor
alle andere tips, vragen en suggesties naar cursor@tue.nl.
De medewerkers van Cursor wensen u heerlijk warme
feestdagen in de winterse kou. Tot ziens in 2010!
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Julia Govers
“Ik kom snel mijn grenzen tegen”
Ingrid Magilsen
Foto: Bart van Overbeeke
In haar eindexamenjaar vwo
werd bij Julia Govers (22) een
gat van 3,6 centimeter ontdekt
tussen haar twee hartboezems. “Zes artsen stonden
vol verbazing naar de echo te
kijken. Dat zien ze niet zo
vaak”, vertelt de studente
Biomedische Technologie met
gevoel voor understatement.
Normaal wordt een gaatje in
het hart al voor het derde
evensjaar ontdekt en
geopereerd. Meestal kan dat
via de lies. “Het is ongelofelijk
dat ze bij mij als kind geen ruis
hebben gehoord.”
Het gat is vier jaar geleden
gesloten met weefsel van haar
eigen hartzakje. “Het is goed
dichtgegroeid en omdat het mijn
eigen weefsel is, wordt het niet
afgestoten.” Het hart van Julia
en haar andere organen hebben
echter het nodige te lijden gehad

doordat het pas op haar achttiende is ontdekt. “Mijn organen
hebben al die jaren te weinig
zuurstof gehad en mijn hart is
helemaal uitgerekt en drukt een
long weg. Daar kunnen ze niets
tegen doen.” Een harttransplantatie wil Julia nog niet. “Daar
ben ik nog te jong voor.”
Dat betekent dat Julia snel
buiten adem en heel snel moe is.
Ze rijdt vaak rond in een kleine
scootmobiel en deze week krijgt
ze een elektrische rolstoel “met
zo'n joystick. Niet leuk, maar als
ik daarmee colleges kan volgen,
wil ik er wel in zitten. Mensen
die mij kennen, houden wel
rekening met mijn gezondheid.
Mijn vrienden proberen me
overal bij te betrekken. Voor de
grap rijden ze ook wel eens een
rondje op mijn scootmobiel.
Aan de andere kant merk ik ook
dat voorbijgangers me soms niet
aan durven kijken als ik in mijn
scootmobiel zit, alsof ze niet
weten hoe ze ermee moeten
omgaan. Maar zodra ze me

kennen, of als ik zelf wat zeg, is
het weer goed.”
De arts raadde het Julia af om
aan de universiteit te beginnen.
Toch schreef ze zich in bij
Biomedische Technologie. Ze
studeert in deeltijd. “Met goede
regelingen en met veel zelfstudie lukt het wel.” Ze is na vier
jaar over de helft van haar
tweede jaar en is inmiddels met
vaardigheidsblokken begonnen.
“Studentendecaan Chris Sepers
van het Onderwijs en Studenten
Servicecentrum en de studieadviseurs en docenten van BMT
helpen me heel erg goed.”
Julia weet nog niet welke kant ze
uit wil. Tissue engineering
spreekt haar aan, “maar nanotechnologie, een heel ander vakgebied, vind ik ook erg interessant.”
Ze heeft erover gedacht om haar
ervaring als hartpatiënt in te
zetten. “Bepaalde onderzoeken
zijn niet prettig en zouden echt
verbeterd kunnen worden.
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Op de eerste verdieping van Laplace
treffen we Ton Hellings, onlangs afgestudeerd bij Technische Informatica. Hij
houdt drie levensgevaarlijke pijlen in
zijn hand.
“Dit is een cadeautje van Sinterklaas”,
weet Ton Hellings. Hij gooit in zijn lunchpauze graag met snelle pijltjes op het
nieuwe dartbord. Hoewel hij hier nog
maar kort zal zijn; na het schrijven van de
paper over zijn afstudeerstuk, in opdracht

Misschien ga ik daar later iets
mee doen. Maar op dit moment
wil ik er eigenlijk zo weinig
mogelijk mee te maken hebben
en richt ik me liever op iets
anders.”
Een half jaar geleden verhuisde
Julia naar een spacebox op de
campus; ze wil zo min mogelijk
afhankelijk zijn van anderen. Ze
vindt het gezellig wonen tussen
de overwegend internationale
studenten. “Iedereen vraagt me
uit eten en we zoeken elkaar op.
Het is heel leuk om te zien hoe
al die mensen uit verschillende
culturen samen leven. De vergunning voor de spacecabins
loopt in 2010 af en de bewoners
voeren op dit moment volop
actie om de cabins te behouden.
Ik hoop dat dit lukt.”
Julia is tijdelijk bij haar ouders
thuis om bij te komen van een
operatie. Tijdens het gesprek
probeert haar groene dwergpapegaai de aandacht te trekken.
“Ik heb veel steun aan Pino; hij
is heel grappig,” zegt Julia

van Eurandom, begint hij in januari in
Amsterdam bij het CWI, het Centrum
Wiskunde & Informatica. Daar gaat hij
promotieonderzoek doen naar wachtrijprocessen in biologische cellen. “Het
afleesproces van DNA gebeurt met m-RNA.
Dit proces is soms actief en soms nietactief. Ik ga met een wiskundige bril
onderzoeken wanneer en hoe dat gebeurt.”
Hellings maakte zijn laatste biologische
aantekeningen tijdens zijn vwo-examenjaar. Hij verheugt zich wel op de nieuwe
baan. “Fijn om even verlost te zijn van de
draadloze netwerken waarop ik afstudeerde.” Hij hoopt ook zijn onderzoek een
paar maanden in het buitenland te
kunnen gaan doen.
De bijna-PhD heeft geen idee of het CWI
speelgoed op de gangen heeft staan. Wat
hem betreft is er in ieder geval een tafeltennistafel. Pingpongen vindt Hellings
nog leuker dan darten. Tussen een en half
twee is het hem en zijn Eurandomcollega’s toegestaan een balletje te slaan
op de tafel die Sinterklaas twee jaar

lachend. “Ik heb het idee dat hij
zijn naam kan zeggen, heel snel
en met een hoog stemmetje,
maar volgens mijn vriend is het
gewoon fluiten.”
Haar vriend, Yannick Tollenaere,
heeft ze in de trein leren kennen. Hij studeert Electrical
Engineering aan de TU/e en is
bijna klaar met zijn bachelor.
“Yannick is er gewoon voor mij.
Hij probeert het altijd van de
zonnige kant te bekijken, ook als
mij dat niet meer lukt. Hij is
echt geweldig.” Samen met
Yannick ging ze onlangs op
dansles bij studentendansvereniging Footloose. “Dat is iets
wat ik al heel erg lang wil en ik
vind het heel erg leuk om te
doen. Ik dans op mijn eigen
tempo en ga zitten wanneer dat
nodig is. En desnoods doe ik
twee beginnerscursussen. Zo is
het eigenlijk met alles. Ik kom
snel mijn grenzen tegen als ik
iets wil doen, maar dat weerhoudt me niet om het te
proberen.”/

.

geleden bracht. Of een balletje te trappen
op het tafelvoetbalspel van vorig jaar.
Buiten die pauzetijd geeft het getik en
gejuich hoogstwaarschijnlijk teveel
overlast. (NS)
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Brombacher nieuwe decaan ID
Na enige tijd zoeken is de
nieuwe decaan voor de faculteit Industrial Design uiteindelijk toch binnen de eigen
gelederen gevonden. Over
twee maanden neemt prof.dr.ir.
Aarnout Brombacher, nu kartrekker van de groep Business
Process Design, het stokje over
van prof.dr.ir. Jeu Schouten, die
deze functie sinds de oprichting in september 2001 vervult.
Brombacher wil de jonge faculteit verder uitbouwen en het
onderwijs nog beter verankeren binnen het onderzoek.
In september van dit jaar had
zittend decaan Schouten al een
stap terug willen doen. Omdat
toen nog geen geschikte kandidaat gevonden was, verlengde hij
op verzoek van het College van
Bestuur zijn decanaat. Over twee
maanden is het dan toch zover:
Aarnout Brombacher, die in
2007 met zijn vakgroep Quality

and Reliability Engineering van
de
faculteit
Technologie
Management overstapte naar ID,
neemt in maart het roer voor vier
jaar over.
Brombacher heeft er veel zin in.
“We gaan de komende periode
deze jonge faculteit verder uitbouwen. ID is ontstaan uit het
onderwijs en na enkele jaren is
het onderzoek opgezet. Er waren
al groepen actief aan de TU/e die
daar goed inpasten. Die zijn
inmiddels ook goed geïntegreerd. Het onderzoek willen we
nu over de hele breedte van de
faculteit uitrollen en dat doen we
aan de hand van drie centrale
thema’s: ‘Lighting’, ‘Wearable
Senses’ en ‘Playful Interaction’.
Met
deze
overkoepelende
thema’s voorkomen we dat onze
vier onderzoeksgroepen afzonderlijke zuilen worden.“
In april 2010 wordt het onderzoek van ID voor het eerst onder
de loep genomen door een visita-

tiecommissie. Brombacher zegt
het met behoorlijk wat vertrouwen tegemoet te zien: “Het is
een mooie lakmoesproef voor de
faculteit. Enerzijds zal het een
stuk erkenning en herkenning
opleveren voor ons. Anderzijds
gaan we er als jonge faculteit
zeker het nodige van leren.”

Kameel met kieuwen

Dat hij in september niet direct
was uitverkoren voor het decanaat, ziet hij niet als een
probleem. “Het besturen van
zo’n jonge en ambitieuze faculteit brengt ook heel wat verantwoordelijkheid met zich mee. Als
je alle eisen waaraan de nieuwe
decaan moest voldoen, bij elkaar
optelde, zocht men eigenlijk naar
een kameel met kieuwen en
vleugels. Ik weet me echter
gesteund door een groot draagvlak binnen de faculteit van mijn
directe collega’s en van het
College van Bestuur.” (HK)/

.

V r ou w en aan de t op
De TU/e zal voortaan minimaal één
vrouw opnemen in de benoemings commissies voor hoogleraren. Dat
heeft het College van Bestuur vorige
week besloten en afgelopen maandag
overlegd met de decanen van de
faculteiten. Het is één van de ver plichtingen die de universiteit zich zelf heeft opgelegd om het aantal
vrouwen in leidinggevende functies
flink op te krikken.
Collegevoorzitter ing. Amandus
Lundqvist (tweede van rechts op de
foto) tekende maandag 14 december
namens de TU/e het Charter Talent
naar de Top. Dat gebeurde in het
bijzijn van drs. Sybilla Dekker (midden op de foto),
oud-minister van VROM en voorzitter van de taskforce
‘Vrouwen aan de Top’. De doelstelling van het charter
is het bereiken van een verhoogde toestroom, door stroom en behoud van vrouwelijk talent in Neder landse (sub)topposities.
In 2013 moet het aantal vrouwelijke hoogleraren aan
de TU/e 10 procent bedragen, dat aantal ligt nu nog op
1,6 procent. Ook het aantal vrouwelijke UhD’s moet de
komende jaren flink stijgen; van 6 naar 10 procent. Het
percentage vrouwelijke UD’s wordt de komende jaren
opgevoerd van 17 naar 26 procent en dat van vrouwe -

TU/e-onderzoekers onder leiding van prof. dr. Bert Koopmans
(Technische
Natuurkunde)
publiceren hun bevindingen
samen met collega’s van de
Technische Universität Kaiserslautern en het Max-PlanckInstitut in Stuttgart. Zij geven als
eersten een verklaring voor het
feit dat in sommige magnetische
materialen de domeintjes tot
duizend maal sneller met laserlicht te schakelen zijn (ofwel de
enen en nullen geschreven of
gewist kunnen worden) dan in
andere materialen. Over dit
onderwerp
waren
natuurkundigen het al zo’n twintig jaar
oneens.

De TU/e staat op de vierde
plaats in de nieuwe Keuzegids
Universiteiten. Volgens de gids
scoort de Wageningen Universiteit (totaalscore 72) het
hoogst met haar bacheloropleidingen, vooral dankzij haar
kleinschalige en intensieve
onderwijs.
Het zilver is voor het afstandsonderwijs van de Open Universiteit en het brons voor de
Universiteit Maastricht. De TU/e
en de Radboud Universiteit
Nijmegen, als beste ‘brede
klassieke universiteit’, staan
direct achter Maastricht met een
totaalscore van 65.
Anders dan in vorige edities vergelijkt de nieuwe Keuzegids nu
eerst alleen de bacheloropleidingen. Er is gekeken naar het
aantal contacturen, de werkgroepgrootte, de didactische

Ook in 2010 moet de universiteitsraadfractie van de PF
opboksen tegen een dubbele
overmacht aan zetels van
tegenstrever Groep-één.
Donderdag 10 december werd
bekend dat de PF bleef steken
op drie zetels. Groep-één
behield er zes. Vijftig procent
van de TU/e-studenten bracht
vorige week zijn stem uit.
lijke PhD’s van 27 naar 30 procent.
Het streven is dat iedere faculteit in mei een stappen plan presenteert waarin wordt aangegeven hoe ze
deze ambitieuze doelstellingen gaan realiseren. Op
dit moment bungelt de TU/e als instelling onderaan de
Nederlandse ladder als het gaat om het aantal
vrouwen in leidinggevende functies.
Van universitair Nederland hebben alleen Wageningen
en de Open Universiteit het charter nog niet onder tekend. Het charter richt zich zowel op het bedrijfs leven als op de overheid. Voor meer informatie zie
www.talentnaardetop.nl. (HK/FvO)

De inzichten zijn van groot
belang voor het kleiner en sneller
maken van harde schijven en
andere vormen van gegevensopslag. De grote producenten
van harde schijven, zoals
Hitachi, Seagate en Western
Digital, zijn voortdurend op zoek
naar nieuwe manieren hiervoor
en het schrijven van bitjes met
behulp van laserlichtflitsjes is
een serieuze kandidaat. De laser
warmt een domeintje op, waarna
een magnetische schrijfkop er
een ‘1’ of ‘0’ van maakt.
De wedloop richt zich op steeds
meer bitjes per vierkante centimeter. Maar hoe kleiner een
domeintje -een magnetisch
gebiedje waarin het magneetveld
duidelijk één kant op wijstwordt, hoe gevoeliger het is voor
de temperatuurstrilling van de
atomen in het materiaal. En hoe
groter de kans dat een ‘1’ omflipt
tot een ‘0’ en er dus fouten
ontstaan op een harddisk.
Om de domeinen toch kleiner te
maken, moeten materialen
worden gebruikt die magnetisch
sterker zijn. Dit heeft als nadeel

vaardigheden van docenten, de
organisatie en faciliteiten. In
januari komt een gids uit met de
masteropleidingen.
Grote universiteiten scoren in de
nieuwe ranking beduidend
minder dan de kleinere. De
auteurs van de Keuzegids constateren dat grootschaligheid en
kwaliteit blijkbaar niet zo gemakkelijk te combineren zijn. Het
minst succesvol is de Vrije
Universiteit, met een score van
55. Twente en Delft halen respectievelijk een zesde en dertiende
plek met scores van 64 en 57.
De auteurs benadrukken dat er
binnen instellingen grote verschillen kunnen bestaan. De ene
studie kan geweldig zijn, terwijl
aan een andere van alles schort.
De Keuzegids biedt daarom ook
ranglijstjes per studie. Zie ook
www.keuzegids.org. (HOP)/

.

Zetelverhouding tussen
Groep-één en PF ongewijzigd

Snellere harde schijven dankzij laserlichtflitsen
Voor snellere harde schijven
moet je de enen en nullen nog
sneller kunnen schrijven.
Natuurkundigen van de TU/e
laten zien waarom bepaalde
materialen duizend keer sneller met laserlicht te schakelen
zijn dan andere. De bevindingen zijn 14 december online
verschenen in het gerenommeerde Nature Materials.

TU/e vierde met
bacheloropleidingen

dat ook de schrijfkop de domeinen hierin moeilijker kan schakelen. En daar schiet de laser te
hulp. Met een korte flits warmt
die het materiaal een beetje op,
waardoor het magneetveld gemakkelijker te veranderen is. Na het
afkoelen is het bitje vastgelegd.

Intensiteit

Het TU/e-onderzoek laat zien
hoe magnetische informatie kan
worden
overgedragen
aan
atomaire trillingen in hetzelfde
materiaal. Daarmee wordt het
enorme verschil in schakelsnelheid tussen twee verschillende materialen verklaard.
Het onderzoek laat ook zien hoe
er sneller of langzamer kan
worden geschakeld. Dit door de
intensiteit van het laserlicht te
variëren.
De volgende stap is om ook complexere materialen met de
theorie te beschrijven. Daarnaast
is de nieuwe kennis wellicht van
belang bij het switchen van bits
zonder magneetveld; met niets
anders dan (circulair gepolariseerd) laserlicht. (JH/TA)/

.

Nic van Kooten, lijsttrekker van
de PF, heeft het zichtbaar
moeilijk met de stagnatie van
zijn groep. In totaal haalde zijn
groepering
1237
stemmen
binnen, maar daar stonden er
1999 tegenover van Groep-één.

Volgens Van Kooten is maar weer
eens gebleken dat het moeilijk is
om je als partij te onderscheiden
op inhoud.
Rik Nijhuis, tweede op de lijst van
Groep-één na lijsttrekker Elien
Bisseling, vond dat ook de PF dit
jaar veel inspanning in het campagnevoeren gestoken had.
“Daarom bleef het voor ons tot op
het eind spannend.”
Dit jaar werden ook nieuwe fractieleden voor de personeelgroepering PUR gekozen. Ook daar
was het opkomstpercentage
mooi, maar liefst 43 procent van
de medewerkers maakte gebruik
van de mogelijkheid om op 8 en
9 december te stemmen. (HK)/

Ach en Wee

.
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Opinie TU/e
Vox Academici
Prof.dr. Hubert Veringa, hoogleraar Chemische Reactor Technologie

'Lege treincoupés groter
probleem dan nepsparren'
In het Hoofdgebouw van de TU/e staan
zeer milieubelastende nepkerstbomen.
De milieuminister van de Australische
deelstaat Victoria liet althans
berekenen dat een nepspar zorgt voor
een uitstoot van zo'n 48 kilogram koolstofdioxide. Een echte boom genereert
slechts drie kilo. Hoe moeten onwetende consumenten dergelijke cijfers interpreteren?
”Bij deze cijfers moet je je altijd afvragen
wat is meegeteld en wat niet”, zegt
prof.dr. Hubert Veringa, hoogleraar
Chemische Reactor Technologie bij de
faculteit Scheikundige Technologie.
“Rondom de CO2-uitstoot door de productie van biobrandstoffen spelen deze
discussies ook. De tractor van de boer die
het land bewerkt, verbruikt brandstof.
Meestal zijn dat fossiele brandstoffen,
dus die tractor zorgt voor extra koolstofdioxide-uitstoot. Dat neem je mee in je
berekeningen.
Er zijn echter ook mensen die zeggen: die
boer smeert elke ochtend margarine op
zijn brood. Bij de productie van margarine komt CO2 vrij, dus dat moet je
meenemen in je berekeningen. Ik vind
dat je die lijn niet zo ver moet doortrekken. Die boer smeert sowieso boter op

zijn brood, of hij nou biobrandstoffen
produceert of niet.
De meest idiote discussies hoor je rondom het verbranden van kippenmest.
De warmte die daarbij vrijkomt, kun je
gebruiken als duurzame energie. Er zijn
echter mensen die zeggen: die hele kippenhouderij stoot ongelooflijk veel koolstofdioxide uit, dus die kippenmest is
geen duurzame brandstof. Ik vind dat je
de CO2-uistoot van de kippenhouderij
moet toeschrijven aan het ei, of althans
maar gedeeltelijk aan de mest.
Als ik dit soort getallen hoor, vraag ik me
dus altijd meteen af wat is meegerekend.
In het geval van de kerstbomen denk ik
dat de getallen wel reëel zijn. De boom in
de TU/e-hal is enkele meters hoog, daar
zal zo'n twintig kilogram plastic in zijn
verwerkt. Er bestaan statistische formules
om op grond van dat gewicht de CO2uitstoot rondom de plasticproductie te
berekenen. Dat zal inderdaad zo'n veertig
kilogram zijn. De uitstoot bij een echte
spar wordt voornamelijk veroorzaakt door
het gebruik van kunstmest en het vervoer.
Die drie kilo kan dus ook wel kloppen.
Ik vind het een nogal academische discussie. Er zijn belangrijkere dingen. Ik
rijd altijd met de trein naar mijn werk in
Eindhoven en terug en zit dan vaak in een

nagenoeg lege coupé. Door mijn raam zie
ik echter al vanaf Amsterdam files staan
op de A2 richting Den Bosch. Daar gaan
elke dag heel wat meer kerstboom-equivalenten aan C02 de lucht in. We kunnen

wel praten over nepsparren, maar er zijn
echt ingrijpendere veranderingen nodig
om 'kilometers te maken'.”

Tekst: Enith Vlooswijk

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

Wat heerlijk om eens
vrijelijk in de glazen bol
te mogen kijken en de
gedroomde TU/e te
schetsen over tien jaar.
Simpel is het niet. Je
komt er alleen maar uit
door je een voorstelling
te maken van hoe de
samenleving er dan uit
zal zien en de TU/e daar
vervolgens in te plaatsen.
Laat ik een poging
wagen.
De CO2-uitstoot zal een
nog groter probleem zijn
dan nu, de rol van China
op het wereldtoneel
onmiskenbaar, Europa is
nog altijd verdeeld en
zwak. De maakbaarheid van gezondheid, de vroege herkenning van ziektes
en de behandeling ervan: maak je borst
maar nat, iedereen weet straks bij zijn
geboorte al welke fatale ziekte er straks
opdoemt. Elk jaar zal de levensverwachting met een paar maanden toenemen.
Konden we tien jaar geleden bevroeden
hoe belangrijk de mobiele telefoon in
ons leven zou worden? Ook in de
toekomst zal de technologie duizelingwekkend accelereren. Nanotechnologie
en intelligente systemen zullen nog
meer dan nu ons leven bepalen en onze
privacy tot een minimum terugbrengen.
Zolang de techniek in de handen van de
‘right ones’ blijft, zal de kwaliteit van
leven een hoge vlucht nemen: we
kunnen meer en ook over grotere afstanden met elkaar delen. Elkaar waarschu-

wen en steunen. De
mensen die dan aan de
touwtjes trekken, zijn
de kinderen uit de
‘grenzeloze’ generatie:
gefocust op zelfredzaamheid, netwerken
en uiterlijkheden.
Probeer dit plaatje
eens als decor te
gebruiken bij de TU/e
in 2020 en je komt op
het volgende wensenlijstje uit: creëer topof-the-bill hightechvoorzieningen die
horen bij de uitstraling van deze innovatieve regio. Kijk naar
wenselijke technologiegebieden en pas
daar het totale curriculum op aan, zorg
dat je op die terreinen ‘leading’ bent en
werf daarmee (veel) voortreffelijke studenten, koester je grote roergangers of
trek ze aan, want meer nog dan door de
TU/e in de volle breedte, zal door hen
bepaald worden waar de TU/e op afkoerst. En last but not least: denk,
handel, kortom wórdt werkelijk internationaal en maak de TU/e tot een ‘hub’
van en naar alle belangrijke uithoeken
van de wereld.

Lucas Asselbergs,
hoofd Studium Generale

Reageren via www.tue.nl/strategie2020.

U-blad goes digital!.
Het Utrechts universiteitsblad ‘gaat’
digitaal, dat wil zeggen: het verschijnt
vanaf 2010 alleen als webkrant, niet meer
op papier.
De uitroep hierboven doet me denken aan
twee heel andere bladen: Playboy en
Penthouse. Lang geleden kocht ik er wel
eens een. Het aanbod ‘Inpakken
meneer?’ wees ik altijd achteloos van de
hand: wie een Playboy (of Penthouse)
koopt, moet er ook mee over straat
willen. Mensen (mannen) die wel eens
een Playboy (of Penthouse) kochten,
beweerden vaak dat ze dat deden
vanwege de prachtige verhalen die er
instonden, geschreven door beroemde
auteurs als Kurt Vonnegut, Ian Fleming
of Margaret Atwood en voor de ‘interes sante’ interviews: met Jimmy Carter,
Cassius Clay, Fidel Castro of Martin
Luther King. Allemaal onzin natuurlijk, de
playmates, daar ging het om.
Zelf gooide ik bij thuiskomst alles van
mijn Playboy (of Penthouse) weg,
behalve de centerfold. Daarvan had ik
dan voorzichtig de nietjes losgemaakt,
zorgvuldig, om het fluwelen vel van de
‘mate’ (maid) niet verder te beschadigen.
De centerfolddames werden door de
wederzijdse concurrentie steeds bloter.
Ik ben met het kopen van de bladen
gestopt na de mededelingen: ‘Playboy
goes pubic’ -hoef ik niet uit te leggen- en
kort daarna ‘Penthouse goes pink’ - wil ik
niet uitleggen; het had niets te maken
met de politieke kleur van het blad.
Hoe moet het nu verder met ons eigen
blad, gaat Cursor ook digitaal, en zou dat
goedkoper zijn? Wat kost zo’n blad
eigenlijk? Ik reken het uit. Volgens
Hermans’ Onder
Professoren kostte de
Groningse universiteits -

krant (UK) in 1973 een half miljoen
gulden per jaar. De inflatie is een expo nentieel proces en over de laatste
zeventig jaar bedroeg die een factor
twintig. Sinds het verschijnen van de
‘Professoren’ bedraagt de inflatie dus
een factor 4,5. De UK kost -volgens deze
rekenwijze- ongeveer een miljoen euro,
twee keer het papieren U-blad, dat digi taal maar een ton zou gaan kosten; dat
laatste geloof ik niet.
Of Cursor digitaal zal gaan, hangt af van
het antwoord op de vraag: ‘Is digitaal
i n n o v a t i e v e r d a n p a p i e r ? ’ . A l s he t
antwoord op deze vraag ‘ja’ is, dan leidt
het Leidmotief van de TU/e tot digitali sering.
We zullen nooit lezen dat Cursor ‘pubic’
of ‘pink’ gaat. Maar ik voorspel dat
U-blad de trend heeft gezet. Met of
zonder mijn instemming: Cursor goes
digital!
Fred Steutel

Effe zeuren
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Aanpak kooldioxide is grootste uitdaging Van drijvend podium naar
Het energie- en het klimaat probleem kun je niet los van elkaar
zien en de invloed van kooldioxide
op het klimaat is van beide het
meest urgent. Dat stelde prof.dr.
Rutger van Santen, hoogleraar
Katalyse, in de Holst Memorial
Lecture ‘Energy, Catalysis and
Society’ die hij woensdag
9 december uitsprak op de
High Tech Campus.
Van Santen, voormalig rector mag nificus van de TU/e en winnaar van
de Spinozaprijs in 1997, ziet in de
nabije toekomst nog geen tekort
aan fossiele brandstoffen ontstaan.
De verwachte piek in de aardolie productie wordt door verbeterde
winningstechnieken al decennia
vooruitgeschoven en bovendien
kan de enorme voorraad kolen
volgens hem op termijn ook worden
omgezet in olie. Hij ziet in de kli maatverandering door de toename
van kooldioxide in de atmosfeer op
dit moment dan ook de grootste uit daging.
Volgens Van Santen komt bij het
opwekken van energie in alle
gevallen kooldioxide vrij, zelfs bij
zogenaamde ‘duurzame’ bronnen
zoals biomassa. De productie van
de kunstmest die wordt gebruikt

ambitieus Brainport Paviljoen
Wat begon met ideeën voor een
drijvend podium voor het lustrumconcert van studentenmuziekvereniging Quadrivium,
is inmiddels uitgegroeid tot
een ambitieus plan voor het
ontwikkelen van een hightech,
mobiel paviljoen dat kan
worden ingezet bij evenementen. Diverse partijen, waaronder de TU/e en de gemeente
Eindhoven, zijn aan het kijken
naar de mogelijkheden.

Foto: Bart van Overbeeke

voor biomassa levert namelijk veel
kooldioxide op. Ook wees Van
S an t e n e r o p d a t b i j d e p r o d u c t i e
van zonnecellen en het bouwen van
kerncentrales zoveel kooldioxide
vrijkomt, dat deze energiebronnen
onmogelijk klimaatneutraal
genoemd kunnen worden.
Bij de vereiste overgang naar
duurzame energiebronnen zijn
vooral de opslag en het transport
nog een probleem, stelde de hoog leraar Katalyse. Opslag van duur zame energie in de vorm van elek triciteit of waterstof is beduidend
minder efficiënt dan in de fossiele
koolwaterstoffen. Van Santen ziet

voor zijn vakgebied dan ook een
uitdaging om duurzaam opgewekte
energie vast te leggen met behulp
van stikstof en kooldioxide uit de
atmosfeer. Na transport zou de
energie weer teruggeconverteerd
moeten worden naar elektriciteit of
waterstof.
Van Santen is de 33e ontvanger van
de Holst Memorial Lecture Award
en pas de tweede uit de rangen van
de organiserende partijen Philips
en TU/e. Alleen de legendarische
natuurkundige en NatLab-directeur
Hendrik Casimir ging hem op dat
vlak voor, in 1981. (TJ)

Schrappen taalcursussen jaar uitgesteld
De TU/e biedt dit studiejaar
nog cursussen Spaans, Duits,
Russisch, Frans en Italiaans
aan studenten en medewerkers
aan. Volgend jaar gaat definitief de stekker uit de taalcursussen. Dat hebben het College
van Bestuur en het Onderwijs
en Studenten Service Centrum
(STU) besloten.
Het College van Bestuur besloot
vorig semester om de talen per
1 september 2009 uit het cursusaanbod te schrappen. De focus
zou alleen op Engels, Nederlands
en interculturele communicatie

komen te liggen. Volgens het
bestuur zijn die vakken echt van
belang in het kader van internationalisering en behoren cursussen als Frans, Spaans of Duits
niet tot het pakket van de TU/e.
Deze maatregel is nu vanwege
praktische redenen een studiejaar opgeschort. Zo hadden zich
al cursisten aangemeld en waren
de taalcursussen al volledig
opgenomen in het studieprogramma en de studiegids.
“Daarbij hadden diverse studenten niveau 1 van een taal behaald
en zich ook al ingeschreven voor
niveau 2”, aldus Vincent Merk,

docent Frans bij het Centrum
voor Communicatie, Taal en
Techniek (CTT), sinds september
onderdeel van het STU.
Het CTT is bezig om de cursussen goed te laten aansluiten
op taalprogramma’s van taleninstituten in de regio en de
Universiteit van Tilburg (UvT).
Duits wordt vanwege een gebrek
aan belangstelling feitelijk al niet
meer gegeven aan de TU/e. De
cursussen Spaans zitten tot het
eind van het studiejaar vol.
(TA)/

.

Ontwerpprijs zwerfafval voor ID’ers
Vier eerstejaars studenten
Industrial Design (ID) hebben
maandag 14 december de gemeentelijke ontwerpwedstrijd
‘Strijp-S, simply the cleanest’
gewonnen. Hun ontwerp P.I.E.T.
is uitgeroepen tot de beste en
meest vernieuwende prullenbak om het voormalige Philipscomplex Strijp-S schoon te
houden.
Een achtkoppige jury noemt het
winnende ontwerp ‘innovatief,
esthetisch en een idee met veel
potentie’. P.I.E.T. is een prullenbak die op verschillende manieren communiceert met voorbijgangers. Zo licht deze op als
mensen passeren, praat met ze
en toont zijn emoties doordat
zijn ogen van vorm en kleur veranderen. “Een mooi voorbeeld
van persuasive technology en
interactie met het publiek.
Mensen worden door dit ontwerp
echt aangespoord om hun afval
in de bak te gooien”, aldus juryvoorzitter Henk Klein Teeselink,
projectmanager bij stichting
Nederland Schoon. “We zijn er
zes weken heel intensief mee
bezig geweest. Dit is een geweldige beloning”, reageert Tamara
Claessens, één van de bedenkers
van P.I.E.T.

Zeven plannen behaalden via
twee rondes de finale. Drie
daarvan waren afkomstig van IDstudenten. In totaal werden
zevenenveertig ideeën ingestuurd. Burgers, professionele
ontwerpbureaus en studenten
dongen mee. De zeven nominaties blonken uit vanwege een
opvallend ontwerp, het
gebruik van licht en
geluid, duurzaamheid of
de communicatie met
voorbijgangers. De TU/einzending Philip behaalde
een gedeelde tweede plek.
Philip is een ijzeren mannetje met een deksel van
een prullenbak in zijn
hand. Zijn hoofd is een
lichtbol, die opschijnt als
voorbijgangers rommel in
de afvalbak gooien. De
derde TU/e-finalist was
Litterbulb, een verlichte
en zelfvoorzienende prullenbak in de vorm van een
gloeilamp.

Haalbaarheid

De capaciteitsgroep Human
Technology
Interaction
van de TU/e-faculteit
Industrial Engineering &
Innovation Sciences gaat
in opdracht van de

gemeente
onderzoeken
of
P.I.E.T. mensen er in de praktijk
echt van weerhoudt hun afval op
straat te gooien. De vakgroep gaat
ook prullenbak TRI-XS aan de
hand van prototypes op haalbaarheid toetsen. Dit idee van het
Belgische ontwerpbureau BASTAteljee won de publieksprijs.
Wethouder Mary Fiers sluit niet
uit dat P.I.E.T. of TRI-XS op
meer plaatsen in Eindhoven wordt geplaatst.
“Als ze werken, dan
zijn het station en
winkelcentra ook
prima plekken voor
deze ontwerpen.”
De gemeente Eindhoven beschouwt
het
voormalige
Philips-complex
Strijp-S als ideale
proeftuin voor innovatieve projecten.
Voor
‘Strijp-S,
simply the cleanest’
is ruim zes euroton
uitgetrokken. Aan de
ontwerpprijs is geen
geldbedrag verbonden. (TA)/

.

Het winnende ontwerp P.I.E.T.

Het idee voor het Brainport
Paviljoen is geënt op het Philips
Paviljoen, een ontwerp van Le
Corbusier en Iannis Xenakis dat
in 1958 op de wereldtentoonstelling in Brussel te zien was.
Het Brainport Paviljoen moet
‘een showcase voor innovatieve
technologie’ worden, dat de
‘nieuwste technologieën op het
gebied van licht, geluid en video’
in zich verenigt. Daarnaast moet
de constructie makkelijk te vervoeren en snel op te bouwen zijn.
Het initiatief begon als redelijk
klein
project.
Bouwkundestudent en Quadrivium-lid Erik
de Jong bedacht vorig jaar samen
met Tom Peeters, ook van
Quadrivium, dat het leuk zou
zijn om bij het 45-jarig bestaan
van hun muziekvereniging een
concert te geven op de Dommel

vanaf een drijvend podium. In
overleg met verschillende partijen uit de stad en het bedrijfsleven
maakten vijf Bouwkundestudenten een inklapbaar ontwerp dat
gebruikt kan worden als podium,
maar bijvoorbeeld ook als
tribune, waardoor het aantrekkelijk zou zijn voor meerdere
partijen.
Volgens Joep Huiskamp, bij het
proces betrokken als projectleider ‘Eindhoven Studentenstad’ vanuit de TU/e, heeft het
ontwerp echter zoveel potentie
dat het beter was om het los te
koppelen van het lustrum van
Quadrivium. Het is zo’n
omvangrijk project geworden,
dat het niet voor het lustrumconcert van Quadrivium (in juni
2010) klaar kan zijn. Daar komt
bij dat tijdens het ontwerpproces
de nieuwe plannen ontstonden
voor het Brainport Paviljoen.
Of het systeem van het inklapbare podium gebruikt gaat
worden in het ontwerp van het
Brainport Paviljoen, is nog niet
helemaal duidelijk. Het lijkt
zowel Huiskamp als De Jong
onwaarschijnlijk dat er twee
podiums gerealiseerd gaan
worden. Quadrivium is intussen
hard bezig om voor haar lustrumconcert een ander podium
te regelen. (SK)/

.

TU/e bedenkt slimme polsbandjes voor STRP Festival
De TU/e heeft samen met Philips polsbandjes met een chip ontwikkeld
voor het STRP Festival dat in november 2010 plaatsvindt. Bezoekers
kunnen hiermee drank bestellen en indrukken uitwisselen over muziek
en kunstwerken. Het project is tot stand gekomen door inbreng van het
ministerie van OCW dat bijna drie euroton beschikbaar stelt. De over heid heeft een subsidieregeling in het leven geroepen voor culturele
instellingen die vernieuwend bezig zijn. Onverwachte allianties kunnen
zich hiervoor opgeven; in de eerste ronde ging het om 96 aanvragen. Zes
daarvan, waaronder het TU/e-project, zijn gehonoreerd met bedragen
van bijna twee tot ruim vijf ton.
Volgens de organisatie van het kunst- en technologiefestival STRP past
het project uitstekend in de plannen om intensief te gaan samenwerken
met de TU/e. Zo is contact opgenomen met choreografe Roos van Berkel,
coach aan de faculteit Industrial Design (ID), om een dans te bedenken
voor mens en robot (de TUlip van Werktuigbouwkunde). Verder is STRP
in gesprek met TU/e-hoogleraar prof.dr. Bert Meijer over een serie lezin gen van wetenschappers tijdens het festival en zullen ID-studenten
bijdragen aan de festivalbeleving.
Ook vanuit de TU/e wordt toenadering gezocht. De animatiestudio van
het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen (ICMS) zoekt crea tieve kunstenaars, ontwerpers of wetenschappers die ideeën hebben
voor een nieuwe beeldtaal om moleculen te visualiseren. Daarvoor heeft
ICMS een oproep geplaatst op de site van het STRP Festival.
Veelbelovende ideeën krijgen een plekje op het festival en worden
mogelijk in samenwerking met het ICMS verder ontwikkeld. De huidige
visuele representaties lopen volgens het ICMS namelijk tegen hun
grenzen aan door de complexiteit van de systemen die het instituut
onderzoekt. (TJ/FvO)
Zie ook www.strp.nl.

Laatste nieuwjaarstoespraak Lundqvist
De nieuwjaarsreceptie van de TU/e vindt plaats op maandag 4 januari
vanaf 16.00 uur in de Senaatszaal van het Auditorium. Collegevoorzitter ing. Amandus Lundqvist, die op 1 mei stopt, zal er voor de
laatste keer met studenten en medewerkers een toost uitbrengen op
het nieuwe jaar en terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken
naar de toekomst. Victor Dolk van het Eindhovense studentenmuziekgezelschap Quadrivium verzorgt op de piano de achtergrondmuziek.
De receptie loopt tot ongeveer 18.00 uur.
Wie nu al wil weten wat er voor 2010 op de bestuurlijke agenda staat,
kan dat ook op de site opzoeken: zie www.tue.nl/nl/de_universiteit/
publicaties/gelegenheidsuitgaven. (HK)
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Op zoek naar de bron
Condensatie van water is
alomtegenwoordig; elke
regenbui is hiervan het
bewijs. Toch kunnen we nog
niet precies voorspellen
wanneer en hoe waterdruppels ontstaan.
Natuurkundige dr.ir. Vincent
Holten nam een golfbuis, een
laser en veel geduld om uit te
zoeken hoe het precies zit.
Afgelopen maandag,
14 december, leverde dit hem
de doctorstitel op.
Er zit water in de lucht, al zie je het niet.
Een klein deel van de lucht om ons heen
bestaat uit waterdamp, die pas zichtbaar
wordt wanneer druppels ontstaan: als de
damp condenseert. Dat gebeurt in
wolken, die uitregenen zodra de gevormde waterdruppels te groot worden om te
blijven zweven. Als het ’s avonds afkoelt,
slaat ditzelfde vocht neer in de vorm van
dauw. Koelt het nog meer af, dan bevriezen deze druppels zelfs en vormt het rijp.
Iedereen kan dit om zich heen zien
gebeuren, maar op de vraag wanneer
waterdamp dan besluit om druppels te
vormen, moeten leken zonder uitzondering het juiste antwoord schuldig blijven,
vertelt Vincent Holten (27). “De meesten
denken dat water condenseert als de temperatuur onder de honderd graden daalt,
maar dat is onjuist.”
Ook bij kamertemperatuur bevat de lucht
namelijk nog ongeveer twee procent
water. Wel is die hoeveelheid waterdamp
afhankelijk van de temperatuur. “In
schoolboekjes staat vaak dat warme lucht
meer water kan opnemen dan koude,

Foto: Bart van Overbeeke

maar dat is echt onzin. De lucht heeft er
helemaal niets mee te maken, een
vacuüm kan net zoveel water bevatten.
Het gaat echt alleen maar om de temperatuur.” De samenstelling van het
medium (lucht of een ander gas) heeft
pas invloed op het condensatiegedrag van
waterdamp bij hoge drukken, vertelt
Holten. “Water condenseert onder hoge
druk iets sneller in de omgeving van
methaan of kooldioxide. Voor mijn onderzoek is dat van belang, maar in het dagelijks leven speelt het geen rol.”
Niet alleen schoolboekjes en leken weten

weinig van condensatie van water. Ook
voor de wetenschap heeft dit ogenschijnlijk simpele proces nog altijd vele geheimen. Terwijl het toch
heel handig kan zijn
om precies te begrijpen
hoe regenwolken
ontstaan. En voor
exploitanten van
aardgas is het van
belang te weten hoe je
het efficiëntst waterdamp uit het gas kunt
verwijderen. Holten: “Waterdamp kan
zorgen voor corrosie van pijplijnen, of het

kan condenseren en dan naar de laagste
punten van het leidingensysteem vloeien
en daar de doorstroming van gas belemmeren. Bovendien
zorgt het voor een
verlaging van de
energie die vrijkomt
bij de verbranding
van het gas.”
Je kunt waterdamp
(en de eveneens
ongewenste gassen kooldioxide en waterstofsulfide) verwijderen door plotseling
de temperatuur van het gas te verlagen.

‘Wat in de
schoolboekjes
staat is onzin’

Achtergrondvariabelen bepalen motivatie meer dan leeromgeving
“Het viel me op dat mijn leerlingen
altijd heel gemotiveerd aan het jaar
begonnen, met stralende oogjes. Maar
aan het eind was er van die motivatie
niet veel meer over, waren de oogjes dof
geworden. Ik wilde weten of een andere
leeromgeving daar iets aan kon veranderden. Want je wilt niet dat leerlingen
onderuit hangen en pas bij een toets
weer wakker worden.” Drs. Erwin Oemar
Said deed onderzoek hiernaar; op 21
december hoopt hij te promoveren op
zijn proefschrift ‘De Da Vinci Case’ dat
tot stand kwam bij de Eindhoven School
of Education.
Rond de millenniumwisseling werkte
Oemar Said (1970) als docent in het mbo,
in het ict-onderwijs. Hij volgde eerder de
lerarenopleiding lichamelijke opvoeding
(eerste graad) en studeerde in 1997 af bij
onderwijskunde in Nijmegen, specialisatie schoolverbetering. Oemar Said:
“Rond 1998 groeide mijn belangstelling
voor de automatisering. Na een studie
ben ik applicatieprogrammeur bij een
it-bedrijf geworden. Maar ik spitste mijn
ervaring liever toe op het beroepsonderwijs; in 1999 ben ik als docent gaan
werken bij het Da Vinci College in
Dordrecht. Eerst aan de ICT Academie, in
2005 ben ik overgestapt naar Sociaal
Pedagogisch Werk.”
Aan het regionaal opleidingencentrum
werden in 2001 twee innovatieve, competentiegerichte leeromgevingen ingevoerd:
projectonderwijs en natuurlijk leren. Bij
projectonderwijs werken de leerlingen in
groepen aan een opdracht voor een

externe opdrachtgever. De docent stuurt
bij, begeleidt studenten, geeft informatie
en stimuleert ze. Natuurlijk leren vereist
van de leerling een veel grotere eigen verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie. De leerlingen bepalen alles zelf: wat
ze willen leren, hoe en wanneer. De
insteek is: laat leerlingen zelf projecten
bedenken. Komen ze daar niet mee, dan
is het jammer, dan hebben ze blijkbaar
meer tijd nodig. Op de ict-afdeling werd
in dezelfde periode ook een elektronische
leeromgeving ingevoerd, zodat leerlingen
opdrachten voor het projectwerk konden
downloaden, informatie konden opzoeken en feedback konden krijgen.
Oemar Said
onderzocht of de
trend van een
dalende motivatie
veranderde met
de invoering van
bovengenoemde
leeromgevingen. Hij zocht vooral naar
een verband tussen motivatie, (de perceptie van) de leeromgeving, de
regulatievoorkeur van leerlingen en zelfsturing. Regulatie is het bewaken van het
leerproces en de besluiten die leerlingen
nemen over de volgende stap in het leerproces. Door regulatie stuurt de leerling
het leren voortdurend bij.
Leeromgevingen als projectonderwijs en
natuurlijk leren zouden die reflectie op
het leerproces en zelfsturing van leerlingen stimuleren.
In zijn onderzoek baseerde Oemar Said
zich met name op de ‘Self-determination

Theory’ van Ryan en Deci (2000) en op
de ‘Engagement Theory’ van Kearsly en
Shneiderman (1998). Oemar Said: “De
Self-determination Theory stelt dat competentie, autonomie en verbondenheid
bijdragen aan de motivatie en regulatie
van leerlingen. Door een verbeterde
intrinsieke motivatie vindt de zelfregulatie heel bewust plaats, wat weer leidt -of
zou moeten leiden- tot een betere manier
van leren. De Engagement Theory stelt
onder meer dat een ambitieus project de
motivatie kan verhogen als leerlingen een
opdracht voor een opdrachtgever van
buiten de school doen. Verder heb ik
bestaande onderzoeksdata proberen te
verzamelen, maar naar
dit onderwerp bleek in
het mbo nauwelijks
onderzoek gedaan - in
tegenstelling tot aan het
vwo en in het hoger
onderwijs.”

‘Blij dat de oogjes
van leerlingen
minder dof werden’

Het onderzoek zelf betrof 544 leerlingen
tussen de 15 en 24 jaar, die niet bekend
waren met projectmatig werken of
natuurlijk leren. Hun ervaringen werden
in kaart gebracht met vragenlijsten. De
eerste meting onder zijn leerlingen deed
Oemar Said in september 2001, de laatste
in maart 2004. Daarbij maakte hij
gebruik van bestaande vragenlijsten die
hij vertaalde naar zijn doelgroep in het
mbo.
Oemar Said zette de projectgroepen af
tegen de groepen van natuurlijk leren,
met steeds een voormeting in september

en een meting in maart. Daarbij keek hij
naar het verschil in motivatie bij de
projectgroepen en de natuurlijk-lerengroepen en bekeek hij de verschillen
tussen de september- en maartmeting.
“Alleen kijkend naar de meting in maart,
leek de groep natuurlijk leren iets meer
gemotiveerd dan de groep in het projectonderwijs. Vooral op de aspecten intrinsieke en extrinsieke motivatie en zelfsturing scoorden deze leerlingen hoger.”
Het natuurlijk leren leek dus in het
voordeel, maar Oemar Saids copromotor
had er de nodige bedenkingen en kritische kanttekeningen bij. “Even leek het
of het hele fundament onder mijn onderzoek werd weggevaagd. Dat was het moeilijkste moment van mijn hele onderzoek.
Daarna heb ik een multi-level-analyse uitgevoerd. Daarin heb ik ook achtergrondvariabelen meegenomen als leeftijd,
geslacht, vooropleiding, fulltime studie of
leer-werkplaats, et cetera. En toen bleek
dat alle verschillen tussen de twee soorten
leeromgeving wegvielen, dat de motivatie
bij het projectonderwijs niet méér gezakt
was dan bij het natuurlijk leren, wat ik
een goede prestatie vind. Zoals ik ook blij
ben dat er geen verschillen bleken te zijn
in de motivatietrend tussen natuurlijk
leren en het projectonderwijs. De aanvankelijke verschillen blijken dus te worden
veroorzaakt door verschillen in achtergrondvariabelen, niet door de leeromgeving. Ik was erg verbaasd, maar vooral blij
dat de oogjes van de leerlingen in de loop
van het jaar minder dof werden.”
Inmiddels is de situatie in 2009 veel
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van de druppel
Daardoor condenseert de waterdamp tot
een fijne mist, die met een soort centrifuge uit het gasmengsel wordt geslingerd.
Industrieel gezien staat deze methode
nog in de kinderschoenen, maar aan de
TU/e wordt hieraan onderzoek gedaan
door zowel Holten en zijn
collega’s (de vakgroep
Mesoscopic Transport
Phenomena van de faculteit Technische Natuurkunde) als door de groep
van prof.dr. Bert
Brouwers van Werktuigbouwkunde. De snelste
manier om de temperatuur te laten afnemen, is door de druk
abrupt te verlagen. “Dan kun je een gas in
een fractie van een seconde afkoelen van
kamertemperatuur tot dertig à zeventig
graden onder nul.”
De waterdruppeltjes die zich dan vormen,
bevriezen overigens niet. Terwijl je dat
toch zou verwachten bij temperaturen ver
onder het vriespunt. Dat komt volgens
Holten doordat water een beginnetje
nodig heeft om te bevriezen, een nucleatiepunt. Hetzelfde geldt voor condensatie; het samenklonteren van een paar
watermoleculen kost energie en is dus
een onwaarschijnlijk proces. Pas als er
een cluster ontstaat met enkele tientallen
moleculen is het voordelig voor de watermoleculen om door te groeien tot echte
druppels. Dat proces wordt vergemakkelijkt door de aanwezigheid van een oppervlak (vandaar de condensvorming op
autoruiten en brilglazen), maar ook door
stofdeeltjes (die een belangrijke rol
spelen bij de vorming van wolken).
Om de vorming van druppeltjes uit waterdamp tot in detail te bestuderen, maakte
Holten gebruik van een zogeheten
golfbuis, uitgerust met een laser voor de
detectie van waterdruppeltjes. In de buis
kan hij het gas snel laten uitzetten en afkoelen, zodat waterdruppeltjes ontstaan
die vervolgens gaan groeien. “Als je wilt
weten hoe snel de druppels groeien,

mogen op een gegeven moment geen
nieuwe druppels worden gevormd en
mogen ze ook niet verdampen. Daarvoor
verhogen we de druk weer iets na de oorspronkelijke expansie. Hierdoor stijgt de
temperatuur net genoeg om de vorming
van nieuwe druppels
tegen te gaan, maar niet
zoveel dat de druppels
weer verdampen. Met
een laser beschijnen we
vervolgens het gas met
de druppels die daarin
zweven. Uit het doorgelaten en gereflecteerde licht kunnen we
afleiden hoeveel druppels er zijn en hoe
groot ze zijn.”
Holten deed experimenten met nauwkeurig afgewogen hoeveelheden waterdamp in heliumgas en in methaangas.
“De heliumexperimenten waren om de
eigenschappen van het water zelf te
bekijken: helium is daarvoor een ideaal
gas, omdat het geen invloed heeft op het
water.” De metingen met methaan -het
hoofdbestanddeel van aardgas- waren
onderdeel van een samenwerking vertegenwoordigers van de Nederlandse aardgasindustrie, die zeer geïnteresseerd zijn
in de condensatie-eigenschappen van het
water in hun aardgas.
Door middel van de tijdrovende metingen achterhaalde Holten de kritische
grootte waarboven de clusters van watermoleculen doorgroeien tot druppels, tot
in detail: “In methaan ligt de grens op
clusters van 22 watermoleculen en 5
methaanmoleculen”, zegt hij trots. Hij is
echt gegrepen door het supergekoelde
water (vloeibaar, maar onder het vriespunt) dat hij bestudeert. “Het heeft echt
fascinerende eigenschappen: supergekoeld water kan razendsnel bevriezen
zodra een nucleatiepunt ontstaat. Daar
zijn prachtige filmpjes van te zien op
internet.” Enthousiast: “Zoek maar eens
op de Engelse term, ‘supercooled water’.”
(TJ)/

Holten is
gegrepen door
supergekoeld
water

.

Als alle auto's worden uitgerust met een
automatisch volgsysteem, kan dat heel wat
files voorkomen. Veel opstoppingen ontstaan
namelijk simpelweg doordat bestuurders
allemaal net wat harder op hun rem trappen
dan hun voorgangers. Het Cooperative
Adaptive Cruise Control (CACC)-systeem van
afstudeerder René Vugts kan dat probleem
uit de wereld helpen.
Voor comfortabel rijden zijn veel auto's al
uitgerust met Adaptive Cruise Control (ACC).
Zulke auto's reageren op de bewegingen van
de voorligger en houden automatisch
afstand. Het CACC-systeem dat René Vugts
ontwikkelde voor TNO Automotive, gaat nog
een stapje verder: de auto's houden elkaar in
de gaten middels een draadloos communica tiesysteem. Zodra iemand op de rem trapt of
juist gas geeft, ontvangt de achterliggende
auto een signaal. Deze heeft aan de bumper zijde bovendien een radarsysteem dat de
snelheid en de afstand tussen de auto's
berekent. Op grond van beide systemen kan
de achterligger razendsnel reageren op zijn
voorligger, om precies te zijn binnen zestig
milliseconden. Ter vergelijking: u mag al blij
zijn als u zelf binnen anderhalve seconde
reageert.
“Het CACC-systeem is bedoeld om de door stroom op de weg te verbeteren”, zegt Vugts.
“Iedereen zou op praktisch hetzelfde
moment kunnen optrekken bij groen licht, in
plaats van een voor een. Al sinds de jaren

zestig wordt hierover nagedacht. De basis technologieën bestaan al lang.”
Eén van de struikelblokken bij de invoering
van CACC-systemen is dat ze pas echt goed
werken als alle voertuigen ermee zijn uit gerust. Vooral complexere systemen kampen
met dit pr obleem. “Ik wilde daarom een een voudig systeem bedenken dat snel op de
markt te brengen is”, zegt Vugts. “Mijn
systeem communiceert alleen met de directe
voorligger. En het werkt óók als andere auto's
er niet mee zijn uitgerust.”
Dat wil zeggen: wanneer de voorligger niets
communiceert, werkt de radar aan de
bumperzijde nog altijd als een gebruikelijk
ACC-systeem. Dat berekent de benodigde
versnelling op grond van de gemeten afstand
en de snelheid van de eigen auto. Is de voor ligger wél voorzien van een CACC-systeem,
dan wordt de extra informatie over remmen
en versnellen in dat rekensommetje verwerkt.
“Door die scheiding van de twee systemen is
het geen grote stap om mijn systeem in te
passen in allerlei voertuigen”, zegt Vugts.
“Autofabrikanten die hun voertuigen al
voorzien van een ACC-systeem, hoeven alleen
het CACC-gedeelte toe te voegen.” Markt klaar is het systeem nog niet, maar de eerste
testen zijn veelbelovend. Zie ook YouTube,
zoekterm ‘CACC string stability tests’.
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Griepvaccin uit insectencellen
De Mexicaanse griepgolf lijkt alweer voorbij nu de vaccins eindelijk beschikbaar zijn. Hoog
tijd dus voor een snellere manier om griepvaccins te maken. De Wageningse promovenda
Manon Cox maakte een griepvaccin, FluBlok, met behulp van insectencellen. Deze methode
werkt twee- tot viermaal zo snel als de huidige vaccinproductie in kippeneieren, waarbij elk
ei net genoeg viruseiwit oplevert voor één dosis vaccin. De kweekmethode in eieren maakt
de vaccins ongeschikt voor mensen met een allergie voor kippeneiwit en ook willen niet alle
virussen groeien in kippeneieren.
Cox bouwde genen van het griepvirus in in het DNA van een baculovirus, een virus dat in
insecten een dodelijke ziekte veroorzaakt, maar dat voor mensen ongevaarlijk is.
Vervolgens injecteerde ze het baculovirus in insectencellen, die daardoor de griepvirusei witten gingen maken waaruit het griepvaccin voor het grootste deel bestaat. De eerste vijf honderd proefpersonen bleven na vaccinatie gedurende het griepseizoen allen griepvrij en
er manifesteerden zich ook geen bijwerkingen. Voordat FluBlok op de markt komt, wil Cox
nog wel de productieduur en de benodigde dosis verder verbeteren. (TJ)

Vrouwtjesmuis toont ballen
Foto: Bart van Overbeeke

veranderd ten opzichte van de jaren
2002-2004. Het natuurlijk leren is
afgebouwd en de goede onderdelen ervan
zijn geïntegreerd in het competentiegericht onderwijs, dat nu de mbo-breed
wordt ingevoerd. Ook Oemar Saids

adviezen, die hij in het proefschrift geeft,
om deze leeromgevingen gefaseerd in te
voeren en klein te beginnen om de projecten steeds iets groter te maken, zijn
-met succes- ingevoerd. (GV)/

.

Vrouwen zijn eigenlijk mannen die hun mannelijkheid onderdrukken. Die conclusie zou je
kunnen trekken uit onderzoek dat door Duitse onderzoekers is gepubliceerd in het vakblad
Cell. Nadat zij het gen FOXL2 hadden verwijderd uit de eierstok van een volwassen vrouw tjesmuis, bleek dat de eierstokken veranderden in zaadballen en het mannelijke hormoon
testosteron gingen maken.
Waar men vroeger dacht dat het geslacht slechts werd bepaald door X- en Y-chromosomen,
blijkt dit toch een stuk ingewikkelder te liggen. Al eerder was gebleken dat geiten waarbij
datzelfde gen FOXL2 ontbreekt, bij het opgroeien mannelijke kenmerken ontwikkelen.
Blijkbaar is het gen nodig om te voorkomen dat vrouwen in mannen veranderen. Doordat het
gen niet werd verwijderd uit de eierstokcellen waaruit eicellen ontstaan, produceerde de
transseksuele muizen nog geen sperma. De toevoeging van spermastamcellen zou daar in
volgens de onderzoekers misschien verandering kunnen brengen. (TJ)
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“Het is tijd om de teugels
weer aan te halen”
Verontruste rector Hans van Duijn lucht zijn hart
De directe aanleiding voor Van Duijn om
zijn hart eens grondig te luchten, is een
gesprek dat hij onlangs voerde met
prof.dr.ir. Anthonie Meijers, hoogleraar
Ethiek van de Technologie. Het gesprek
had betrekking op de University Lectures
die evolutiebioloog en schrijver Tijs
Goldschmidt dit semester verzorgt bij
Studium Generale aan de TU/e.
Goldschmidt heeft in oktober een tijd
meegevaren met de Beagle-expeditie van
de VPRO. “Er blijken uiteindelijk maar
negentien studenten van de mogelijkheid
gebruik gemaakt te hebben om de
colleges van Goldschmidt te volgen”,
vertelt Van Duijn. “Ze konden hem ook
vragen mailen tijdens zijn reis en daar
waren dan vragen bij over welke collegestof men moest kennen. Ik snap niet
waarom niet veel meer van onze studenten van de kans gebruik maken om iets
met deze unieke wetenschapper en
gebeurtenis te doen. Dat bracht me bij de
vraag waarom studenten niet meer bereid
lijken te zijn het optimale uit zichzelf te
halen.”
Van Duijn vertelt dat hij zeker ook
enthousiaste, hardwerkende en betrokken studenten ontmoet,
“maar die zijn duidelijk
in de minderheid. Als ik
’s avonds in het Hoofdgebouw naar de uitgang
loop, zie ik bij Industrial
Design nog op veel
plekken licht branden,
daar is men blijkbaar
nog met van alles bezig.
Maar op het overgrote deel van de campus
is het dan al donker”, zo constateert hij.
Het weerspiegelt zich in de studierendementen. Die mogen volgens Van Duijn
gerust bedroevend worden genoemd. “Je
schrikt als je ziet hoe laag het percentage
is van studenten die na vier jaar eindelijk
honderdtachtig studiepunten hebben
behaald; dat ligt op dertig procent. En
daarbij zijn ze dan vaak nog niet eens in
het bezit van hun bachelor, want op dit
moment kennen we nog geen harde knip,
waarbij pas aan de master begonnen mag
worden wanneer alle bachelorvakken zijn
behaald. We zitten er op allerlei manieren
bovenop, met onze studiebegeleiding en
het werken in kleine groepen binnen het
ontwerpgericht onderwijs. Studeerbaarheid is voor ons een heel belangrijk
onderwerp, dat staat ook duidelijk omschreven in onze onderwijsvisie. Maar
het helpt niet. Onderzoek heeft uitgewezen dat de student in het techniekdomein gemiddeld zesendertig uur per
week in zijn studie stopt. Dat is echt te
weinig, dat moet voor onze studies zeker
vijftig uur zijn. De student heeft daarin
een eigen verantwoordelijkheid en die kun
je niet voortdurend
bij de universiteit
blijven leggen.”

Interview/Han Konings
Foto/Bart van Overbeeke
Met enige regelmaat liet rector magnificus prof.dr.ir. Hans van
Duijn de afgelopen jaren weten grote moeite te hebben met
de gemakzuchtige houding van grote groepen studenten aan
zijn universiteit. Ze steken te weinig uren in hun studie, de
rendementen zijn bedroevend laag en vormen tevens een
bedreiging voor de TU/e, studentbestuurders leggen zomaar
hun studie voor een jaar stil en tot academische vorming moet
men bijna gedwóngen worden. Tijd om het halverwege dit
collegejaar eens allemaal op een rijtje te zetten. Cursor sprak
met een ambitieuze en verontruste bestuurder, die de teugels
weer wil aanhalen, zonder de student teveel in diens
vrijheid te beknotten.
Technologie en Technische Wiskunde en
Informatica. Van die vijf disciplines
blijven opgeteld na één jaar minder dan
tweehonderd studenten over. Als dat nog
verder terugloopt, komen we echt aan een
kritische grens. En het
zijn net deze opleidingen en de mensen die
ze afleveren, waar in
Nederland grote
behoefte aan is en ook
zal blijven.”
Van Duijn vindt dat de
universiteit meer moet
gaan eisen van de
student. “Onze wetenschappers zijn ook
ambitieus en werken
onder grote druk om goed
te presteren. Dat mag je
ook van de studenten
eisen. Ze zeggen wel: de
som is constant, waarbij
dan wel de inspanning
van de docent plus die van de student
gelijk moet zijn. Nu slaat die balans teveel
door naar de kant van de docent.
Misschien moeten we onze studenten op
dat gebied, het leveren van voldoende
inspanningen voor hun studie, extra gaan
trainen. Een strenger regime en dat onder
het motto: onderwijs doe je sámen. Dat is
ook in hun eigenbelang, want later in het
bedrijfsleven zal die extra inspanning ook
van hen gevraagd worden. We moeten ze
daar op voorbereiden.”
Het bindend studieadvies (BSA) dat dit
collegejaar voor het eerst van kracht is
aan de TU/e, is één van de maatregelen
die studenten moet motiveren om al
direct serieus met de studie aan de slag te
gaan. “Ik hoor ook uit groepjes studenten
die ik regelmatig spreek, dat het BSA voor
hen een positief
effect heeft. Vanaf
dag een moet je aan
de bak en je kunt het
je niet veroorloven
om de eerste
maanden rustig aan
te doen. Wat mij
betreft is de norm van dertig studiepunten die we nu stellen, nog veel te laag.
Op termijn zou ik die norm graag willen
opvoeren naar vijfenveertig van de zestig
studiepunten. Ik denk dat we onze studenten echt helpen door meer eisen aan
ze te stellen. Ik heb een tijd terug een
bezoek gebracht aan de Northwestern
University in Chicago en daar zijn de

‘Laag studierendement
schrikt nieuwkomers af’

‘Studeren in het
buitenland
vormt je’

Los van het feit dat
studenten op deze
manier onnodig lang blijven rondlopen
aan een faculteit, hekelt Van Duijn ook de
imagoschade die het met zich meebrengt.
“Zo’n laag studierendement schrikt
nieuwkomers af, vooral in de belangrijke
kerndisciplines die we hier aanbieden en
die toch al een lage instroom kennen. Ik
doel daarbij op Electrical Engineering,
Technische Natuurkunde, Scheikundige

studierendementen enorm hoog. Maar
daar moet je ook een stevig collegegeld
betalen om er te mogen studeren. Al stelt
de universiteit daar ook wel beurzen voor
beschikbaar. Het zou in Nederland
wellicht goed zijn om de studiefinanciering ook direct te koppelen aan de
studievoortgang, met extra financiering
voor studenten die excellent presteren. In
het buitenland wérkt die financiële
prikkel.”
Pratend over het buitenland komt Van
Duijn op een ander stokpaardje dat hij
met liefde berijdt: de geringe belangstelling van de TU/e-student voor het
volgen van onderwijs
aan een buitenlandse
instelling. “Terwijl de
TU/e de afgelopen
jaren juist veel
energie gestoken
heeft in het opbouwen van een breed internationaal netwerk, zien we het aantal studenten dat
naar het buitenland gaat, afnemen. En dat
terwijl het zo belangrijk is om dat
minstens één keer in je studie mee te
maken. Niet alleen voor de kennis die je
daar verwerft, maar ook omdat het een
ervaring is die een verrijking voor jezelf
betekent. Het vormt je - zo heb ik het
tenminste tijdens mijn eigen studietijd
ervaren. De reden van deze terugloop is
ons nog niet duidelijk, maar het
Onderwijs en
Studenten Service
Centrum onderzoekt
het op dit moment.”
Een nieuwe wettelijke maatregel van
het ministerie van
OCW, de invoering
van de harde knip in 2011, is ook iets
waarmee het College van Bestuur inmiddels aan de slag is gegaan. “Ik sta volledig
achter deze maatregel en ik ben het ook
volkomen eens met de motivatie van
minister Plasterk. Hij wil dat de student
na de bachelor goed nadenkt over wat hij
of zij nu verder wil, maar dan moet die
bachelor ook echt zijn afgerond. Dat
betekent niet beginnen aan de master
voordat alle bachelorvakken gehaald zijn.
Dat sluit ook goed aan bij de Graduate
School die we aan de TU/e in september
2010 gaan starten. Daarin wordt al ons
post-bacheloronderwijs ondergebracht:
de masters, de ontwerpersopleidingen en

‘Onderwijs
doe je sámen’

de promotietrajecten. Bij het behalen van
de bachelor moet een student dan echt
bepalen wat hij wil en dat hoeft niet altijd
een keuze voor de doorstroommaster te
zijn. Hij kan ook een master aan een
andere faculteit gaan volgen, of hij gaat
naar Delft of Twente. We moeten er wel
voor waken dat we over twee jaar met die
harde knip geen gedrocht van een
systeem creëren dat veel studievertraging
gaat veroorzaken. Je zult dus bijvoorbeeld
meerdere instroommomenten in de
master moeten hebben. Een werkgroep
gaat dat nu onderzoeken, net zoals bij het
BSA. Voor de zomervakantie moet er
meer duidelijkheid over zijn.”
Terugschakelend naar het studentleven
komt Van Duijn te praten over de grote
verscheidenheid aan studentenverenigingen aan de TU/e. Hij heeft er grote
moeite mee dat een kleine universiteit als
de TU/e maar liefst 91 verenigingen
herbergt. In de ogen van Van Duijn een
wildgroei, die ook zorgt voor versplintering, zoals hij medio september al liet
weten tijdens een informele discussiedag
met studentbestuurders. Die liepen er
toen massaal tegen te hoop.
De grootste moeite heeft hij met het feit
dat veel studentbestuurders die een
bestuursbeurs ontvangen, hun studie
gedurende een heel jaar stilleggen. “Ik
begrijp dat je stevig moet aanpakken in
bijvoorbeeld een onderwijscommissie,
maar het wil toch niet zeggen dat je er
dan niets meer naast doet. Ik vind dat je
tijdens je studietijd mag leren wat besturen precies inhoudt, maar dan wel
naast je hoofdtaak en dat is studeren. Ik
wil de komende tijd graag praten over het
grote aantal verenigingen en de bestuursbeurzen en die discussie zal ik nadrukkelijk koppelen aan de rendementscijfers.
Want we hebben het toch echt over een
grote groep studenten. Ik ben er niet op
tegen dat mensen bestuurstaken vervullen, maar ik vind dat de situatie is scheefgegroeid.”
Tot slot een onderwerp dat hem misschien nog het meeste steekt en waarmee
het interview ook van start ging: het
gemis aan engagement en maatschappelijke betrokkenheid bij een te groot
aantal studenten. “We hebben aan de
TU/e elk jaar een fantastisch programma
van Studium Generale in de vorm van
grote en kleine universiteitscolleges,
lezingen en
workshops. Via de
minor zijn studenten nu ook verplicht om deze academisch vormende
programma’s te volgen, maar we zien ze
dan toch massaal kiezen voor de in hun
ogen gemakkelijkste weg: de grote universiteitscolleges. En dat terwijl ook de
kleinere universiteitscolleges gecombineerd met een reeks lezingen, zoveel
moois te bieden hebben. Men kiest echter
de weg van de minste weerstand. We
moeten oppassen met generaliseren,
maar de groep met een gemakzuchtige
houding is echt groot. Het zou toch
vreemd zijn als we uiteindelijk tot een
systeem moeten komen om die groep er
verplicht mee te confronteren?”/

‘Men kiest de weg
van de minste
weerstand’

.
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Algemeen
Education & Training Unit
Educational training for
TU/e employees Spring 2010
January
5 Evaluation of teaching
19, 21 & 26 Teaching & learning in
higher education
February
1 Supervising students in independent
learning
3 & 10 Supervising students in DBL
groups
2 & 9 Course design
8 & 11 Supervising Msc. students E/W&I
9 & 2 March Stemgebruik en verstaanbaarheid NL
March
4 & 18 Theatervaardigheden: masterclass
NL
5 & 19 Performance skills: master class
8 & 11 Supervising Msc. Students
W/BMT/TN/ST
9 Activating teaching methods
16 & 20 April Design based learning
23 Use of media
8, 11 Teaching and learning in higher
education for PhD’s
April
6, 8 & 13 Teaching and learning in higher education
12 & 15 Supervising Msc. Students
B/IE&IS/ID
22 Supervision of PhD students
27 Coaching students

May
20 Knowledge transfer across cultures
21 & 28 Setting up and giving lectures
26 Follow-up performance skills
27 & 24 June Performance skills: master
class
31 & 28 June Voice training
June
1 Other types of assessment
3 Assessment with tentams
7 & 10 Supervising Msc. Students
W/BMT/TN/ST
15 Evaluation of teaching
22 Educational study material
14, 17 Teaching and learning in higher
educationfor PhD’s
More information and registration:
http://www.tue.nl/en/the_university/
studyweb, or email cursus.dpo@tue.nl.

Mensen
Promoties
Ir. R.J.A. Steenbakkers verdedigt op
maandag 21 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 ‘Precursors
and nuclei, the early stages of flow-induced crystallization’. Steenbakkers promoveert aan de faculteit Werktuigbouwkunde. De promotor is prof.dr.ir. H.E.H.
Meijer.
Drs. E.W.R. Oemar Said verdedigt op
maandag 21 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 ‘De Da Vinci
Case - Een onderzoek naar de relaties
tussen vernieuwende leeromgevingen en
de motivatie en regulatievoorkeuren van
leerlingen in het MBO’. Oemar Said
promoveert aan de Eindhoven School of
Education. De promotoren zijn prof.dr.
Th.C.M. Bergen en prof.dr. P.R.J.
Simons.
W. Gyady-Asiedu MSc verdedigt op dinsdag 22 december zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Assessing
Construction Project Performance in
Ghana: Modeling Practitioners’ and
Clients’ Perspectives’. Gyady-Asiedu
promoveert aan de faculteit Bouwkunde.
De promotor is prof.ir. F.J.M. Scheublin.
Y. Bondarau PDEng verdedigt op dinsdag
22 december zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Design-Time
Performance Analysis of ComponentBased Real-Time Systems’. Bondarau
promoveert aan de faculteit Electrical
Engineering. De promotoren zijn
prof.dr.ir. P.H.N. de With en prof.dr.
J.J. Lukkien.
Ir. S.G. Vaidya verdedigt op dinsdag 22
december zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5

(Advertenties)

van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Facile Methods For
Enhancement of Conductivity in
Polyaniline’. Vaidya promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie. De
promotoren zijn prof.dr. S. Rastogi en
prof.dr. P.J. Lemstra.
G. Romano verdedigt op woensdag 23
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 ‘Thoughtful Things An investigation in the descriptive epistemology of artifacts’. Romano promoveert
aan de faculteit Industrial Engineering &
Innovation Sciences. De promotor is
prof.dr.ir. A.W.M. Meijers.
Ir. P.W.A.M. Wenmakers verdedigt op
woensdag 13 januari zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Hairy Foam:
carbon nanofibers on solid foam as catalyst support - Synthesis, mass transfer,
and reactor modeling’. Wenmakers promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.ir.
J.C. Schouten.
G.I. Radulov MSc PDEng verdedigt op
donderdag 14 januari zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Flexible and selfcalibrating current-steering Digital-toAnalog Converters: analysis, classification and design’. Radulov promoveert
aan de faculteit Electrical Engineering.
De promotor is prof.dr.ir. A.H.M. van
Roermund.

Diversen

Studenten
50%
korting

Neem een abonnement
3 Surf naar volkskrant.nl/studenten

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

volkskrant.nl/studenten

Ben jij een
High Potential?
www.dekortstewegnaardetop.nl
BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

Partners van BestGraduates 2010

BestGraduates is een activiteit van

onderdeel van de

Onze Taal

Abonnement met korting
Voor meer begrip en kennis van het
gebruik van de Nederlandse taal kan
men terecht bij het maandblad Onze
Taal. Onze Taal geeft inzicht in allerlei

zaken die met taalgebruik te maken hebben. Voor medewerkers van de TU/e is
het blad dankzij een groepsabonnement
met fikse korting beschikbaar. Een jaarabonnement komt uit op 14 i.p.v. 29,50
euro. Onze Taal verschijnt tienmaal per
jaar, met twee keer een dubbelnummer.
De prijs van een los nummer is vijf euro.
Belangstellenden voor een abonnement
op Onze Taal via dit TU/e-aanbod kunnen zich melden bij Marloes van Lierop
(m.v.lierop@tue.nl) of Anneliese
Vermeulen (a.e.g.vermeulen@tue.nl).

Vacatures
PhD in Biochips Design for Algae
Monitoring (V35.1019), Micro- and
Nano-scale engineering, department of
Mechanical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).
PhD Student Social Psychology
(V39.482), Industrial Engineering &
Innovation Sciences (1,0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 cao Nederlandse universiteiten bijlage
1 promovendus (2042 t/m 2612 euro).
PhD Student ‘Efficient Multi-Core Model
Checking’ (V50.122), Biomodeling and
Bioinformatics, department of
Biomedical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 27 cao Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2042 t/m 2612
euro).
Voor meer informatie ga naar
www.tue.nl/vacatures.

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.
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New Chairman of the
TU/e Executive Board
The Supervisory Board of Eindhoven University of Technology
(TU/e) has appointed dr. ir.
Arno Peels (53) Chairman of the
Executive Board. As of May 1
he will succeed ing. Amandus
Lundqvist, who is retiring.
Peels was born in Eindhoven,
studied at Delft University of
Technology and obtained his
doctorate and worked at the
University of Twente. It is as if
his appointment in Eindhoven
embodies the 3TU idea.
Arno Peels (Eindhoven, 1956)
obtained his title of engineer in
Aeronautical and Aerospace
Engineering at Delft University
of Technology in 1980. Four
years later he obtained his doctorate in Electrical Engineering
and Computer Science at the
University of Twente. Contiguous to this he was affiliated
with that university for a year as
associate professor. For a period
of 16 years after this he fulfilled
various management positions
with Philips Semiconductors at
home and abroad, eventually
acting as vice President and
General Manager Business Line
RF. After this he was Chairman
of the Board of Management and
CEO of Thales Nederland B.V.
(headquarters Hengelo) and vice
President and Group Executive
of the Thales Group, an internationally operational group of

When taken?
Two weeks ago.
What do we see?
It’s a view of Eindhoven city
center from the Piazza building,
with a lot of lights decorating the
street, as Christmas is closing
in. The white Christmas tree is
also placed next to the construction site to make this area
look nicer and gives a Christmas
atmosphere for people who visit
the city center.

electronics companies.
A magnificent service record and
the exceptional combination
-Delft,
Twente,
Eindhovenappears to be great asset in particular to appoint him Chairman
of the Executive Board. Peels is
amused: “Me being the ideal 3TU
synthesis? You will have to ask
other people about this.” He
thinks that other factors are important also for his appointment.
“I have gained a wealth of experience with both universities and
the business community, where I
was mainly involved with the
high-tech sector. I know what it is
like to hire engineers and how to
integrate academics into a chain
of companies.”
Thanks to his position with
Thales Peels explains that he has
been able to build up a great
many
contacts
with
the
government, the Second Chamber and employers’ and employees’ organizations. “All in all,
I think that these elements form
a good fit for the position I will be
occupying at TU/e.”
Of course, he will be expected to
set targets. Which ones? “That is
an item which I should like to
discuss and flesh out further with
my colleagues within the Executive Board and the Departments. In 2010 the future
strategy for TU/e will be a very
specific item we shall be looking
into.” (FvO)/

.

Why this picture?
The Netherlands is always associated with rainy weather. In
most cases, it is not a favored
condition, especially for a daily
bicycle rider like me. But
probably, one in a million cases,
people can see from another perspective rather than the negative
side. In this photo, the rain
makes the ground wet and
produces beautiful effects. And
hopefully by looking at this
photo and possibly finding the
beauty of it, you can have a bit of
a warm feeling during this rainy
cold winter and get ready to
welcome the holiday.

Early in 2008 Marco Alonso Mercado sprang an unpleasant surprise on his girl-friend Gabriela
Soto De Rosas. From his native country of Mexico he moved to Eindhoven for a five-year Master
study. Today Gabriela finds this fantastic, for she too can now be spotted on campus.

Gabriela (23, a Master student of Operation
Management and Logistics) and Marco (24, a
Master student of Embedded Systems) are both
from the city of Toluca, located an hour away
from Mexico City. Although they attended the
same high school, things between them only
started getting fiery four years ago at university.
Marco’s international plans came like a bolt from
the blue for Gabriela. Marco: “I first wanted to be
sure that I could really go to TU/e, before telling
anyone else.” During a family dinner the time
had come. “I was in shock, just like the rest of
the family”, Gabriela explains. “Marco was
already working and we were looking ahead
together. To be honest, I was slightly disappointed”, she says. Still, she made the most of it and
started itching to make an international career
move as well.
In August 2008 Marco arrived in Eindhoven. He
was followed by Gabriela precisely one year later.
Her reaction: “Wonderful! It is like a dream
come true. I like my Master study and enjoy
living here with Marco.” Life in a Dutch city does
take some getting used to. The car as the main

means of transportation has now been succeeded
by the bike. For Gabriela learning to cycle literally meant trial and error; in the palm of her hand
she carries the traces of a serious fall. “We are
not used to doing everything on a bike. It leads to
dangerous situations!” Fortunately she can now
laugh it off and manages to cycle better all the
time.
Marco and Gabriela do like heated discussions.
With a wink, for they are mostly having a great
deal of fun. They have come up with a funny way
of solving dilemmas, for instance when the
washing needs to be done: “We fight over it by
playing a game of chess. The loser has to do the
chore”, they say, laughing. Their future is a
regular item for discussion. On this they are
fairly unanimous, though. For the time being
their lives will be dominated by their careers.
Marco would like to do a Master study in a totally
different field, while Gabriela is dreaming about
a PhD project. “We really enjoy fantasizing about
later together.”
Photos: Bart van Overbeeke

ICMS looking for new visual language with STRP
The animation studio of the
Institute for Complex Molecular Systems (ICMS) of TU/e
has placed a call on the site of
the STRP Festival, the Eindhoven art and technology
festival that is to take place
again in November of next year.
Together with STRP the
researchers of the ICMS are
looking for new creative
artists, designers or scientists
who have ideas about a new
visual language for visualizing
molecules.
According to the ICMS the
current visual representations
are getting to be limited because

of the complexity of the systems
studied
by
the
institute.
Promising ideas will be given
pride of place at the STRP
Festival 2010 and may possibly
be developed further in cooperation with the ICMS.
The project fits in with the plans
of the STRP Festival to start an
intensive collaboration with
TU/e. Thus, the organization has
informed us that contacts have
already been established with
choreographer Roos van Berkel,
coach at the Department of
Industrial Design (ID), to
conceive of a dance for humans
and a robot (the TUlip of Mechanical Engineering). STRP is also

International arts festival
PlazaPlus
This week
‘s photog
rapher: Da
Indonesia
niel Sireg
, a PhD stu
ar (34) fro
dent of M
m
echanical
Engineeri
ng

An eerie audiovisual piano concert,
dancers in a dialogue with their
own digital representation and
being chatted up via a ‘sjans machine’: it is just the tip of the
iceberg of what you can expect at
the PlazaPlus festival, which will
take place at the Eindhoven Plaza

Futura theater on January 14, 15 and
16. The curators have put together
a highly varied, international
program including experimental
video and animation art, music,
dance and combinations of these in
various live performances.
‘Artist in Focus’ will be the 31-year-

talking to TU/e professor prof.dr.
Bert Meijer about a series of
lectures by scientists during the
festival and ID students will
make a contribution to the
festival experience. (TJ)/

.

See also www.strp.nl.

New
writers

This week was the last time
that the columns on the English
page were made by Wies van Kats
and Elke van der Putten. As of
Cursor 15, the first issue of 2010
which will appear on Thursday
January 14, Sjoukje Kastelein and
Hilde Bosman will take over the
torch from them. Mail:
engcursor@tue.nl.

old British Sophie Clements.
Possibly the biggest role in her
videos and visual installations is
reserved for sound, rhythm in par ticular. By means of two bicycles
she manages to come up with the
sound of a whole samba band. On
Thursday January 14 she will be
present herself in Plaza to elu cidate her video installations in
‘Sophie’s Room’, the freely acces sible exhibition of a number of her
works. On Saturday she will give a
live performance together with
audio artist J. Peter Schwalm.
More about Sophie Clements and
all other acts on www.plazaplus.nl.
Theater Plaza Futura is located at
Leenderweg in Eindhoven. (SK)

17 december 2009 Cursor
12/ Achtergrond

Geboorte Medsim verloopt voorspoedig
Medsim/Norbine Schalij
Foto’s/Bart van Overbeeke
Er is veel kraamvisite, veelal gewapend met
camera’s, aanwezig bij de geboorte van Medsim
op donderdag 10 december. Medsim is niet
zomaar een baby; het is het eerste bevallingssimulatiecentrum ter wereld. De trainingsruimtes zijn gevestigd op twee verdiepingen in
Kennispoort en minister Maria van der Hoeven
kwam het lintje, in de vorm van een buikwand,
doorknippen. De TU/e is niet alleen verhuurder
van de locatie, ze levert ook de nodige techniek.
Een hoogzwangere vrouw is in volle vaart
met haar auto tegen een boom gereden.
Ze lag bewusteloos achter het stuur en
het bloed droop over haar gezicht.
Passanten belden een ambulance. Met die
ambulance is ze nu op weg naar het
ziekenhuis waar ze gereanimeerd zal
moeten worden en waar de baby ter
wereld zal moeten worden gebracht.
Althans, dat is het verhaal dat het
medisch team te horen krijgt. Het team
zit klaar om te trainen in bevallingssimulatiecentrum Medsim. De trainingsgroep
heeft vandaag een unieke samenstelling:
gynaecoloog prof.dr. Guid Oei , werkzaam
in het Máxima
Medisch Centrum in
Veldhoven, verbonden aan de faculteit
Electrical Engineering van de TU/e en
medisch directeur
van Medsim, wordt
geassisteerd door minister van
Economische Zaken Maria van der
Hoeven, gedeputeerde van de provincie
Noord-Brabant ir. Lily Jacobs en
Eindhovens burgemeester Rob van Gijzel.
Ze dragen witte schorten met korte
mouwen en zijn zichtbaar gespannen.
Oei spreekt de artificiële patiënte dwingend aan: “Hallo mevrouw!”. Ze reageert
niet. Met een echo wordt de hartslag van
de baby gecontroleerd: “Goed.” Maar
mevrouw knippert niet meer met de
ogen, haar ademhaling stopt. Oei draagt
de burgemeester op de hartmassage over

te nemen. De minister
moet de baby halen.
Met een scalpel gaat ze
door de huid, met een
schaar moet ze het
onderhuidse bindweefsel van nylon en
schuimplastic doorMinister Maria van der Hoeven en Medsim-directeur Guid Oei brengen onder grote belangstelling van de pers een baby ter wereld.
knippen. De babypop
mag ze met de handen
naar buiten trekken, Oei helpt een handje
is ervan overtuigd dat teamtraining in een gence-groep van Industrial Design.
met een tang. De baby is verlost, de
realistische simulatieomgeving een
Binnen het Medsim-project heeft deze
moeder is gereanimeerd - Medsim is
fundamentele bijdrage kan leveren aan
groep drie patenten aangevraagd voor
geopend.
patiëntenveiligheid.
technieken in de navelstreng, huid en
Vooraf had de minister gezegd: “Ik heb
Na elke briefing en simulatie zal intensief
ader. Universitair docent dr.ir. Frank
veel gekke dingen
worden nabesproken welke procedures
Delbressine legt uit waarvoor: “We ontgedaan in mijn leven,
goed gingen en waar het eventueel beter
wikkelden een obstructiesensor in de
maar nu staat het zweet
moet. Daarbij is van groot belang precies
navelstreng die kan aangeven of er een
mij in de handen. Als
vast te leggen welke persoon op ieder
tekort aan zuurstof is wanneer die navelik dan hoor dat in deze
moment met welke handeling bezig is.
streng geblokkeerd is. Er is ook een
simulatietraining het
Verzaakt er bijvoorbeeld iemand, waarpatent aangevraagd op onze methode om
stressniveau vergelijkdoor een collega extreem onder druk
de huid te laten verkleuren. Een blauwe
baar is met een reële
komt te staan? Zijn communicatiefouten
kleur op de uiteinden van vingers of
situatie, dan vraag ik me af: waar zijn we
de oorzaak? Om dit soort
wangen moet de
aan begonnen? Maar vooruit, het is voor
zaken objectief te kunnen
medici alert maken.
het goede doel.”
meten, hebben TU/e’ers
En tenslotte ontHet goede doel is het terugdringen van
een video-trackingsysteem
wierpen we een
babysterfte. Nederland heeft voor Euroontwikkeld. De expertise in
elektrische infuuspese begrippen een hoge babysterfte.
communicatie is gevonden
simulator die in een
Alleen in Letland en Frankrijk sterven
bij adviesbureau Schouten
kunstader via
meer kinderen tijdens of vlak na de
& Nelissen.
sensoren terugkoppelt of de arts het
bevalling: elf per duizend. Nederland
De videotechniek komt uit handen van de
infuus goed ingeprikt heeft.”
staat met één per honderd op de betreuVideo Coding and Architectures groep
De grootste uitdaging zit hem volgens
renswaardige derde plaats, onder meer
van de TU/e-faculteit Electrical EngiDelbressine in het omgaan met de
door miscommunicatie en matige samen- neering. De hardware babypop en de
beperkte ruimte die de pop biedt voor de
werking tussen artsen en verplegend perspecificatie van het softwaresysteem zijn
inwendige energievoorziening. “Het
soneel in noodsituaties. Gynaecoloog Oei
ontworpen door de Designed Intellimoet draadloos en een batterij voor in de
babypop heeft op dit moment maximaal
zeven wattuur. We zullen alles zo klein
mogelijk moeten maken. De babypop
moet minstens een uur signalen kunnen
geven en ontvangen.”
De levensechte patiëntensimulator is
ontwikkeld door EDC, het European
Design Centre, in samenwerking met de
TU/e en het Máxima Medisch Centrum
Veldhoven. Dit twintig jaar geleden in
Eindhoven opgerichte researchlab ontwikkelt 3D-simulaties en virtual reality en
augmented reality toepassingen op het
gebied van design, innovatie en digitale
technologie. EDC voert in persoon van
Joao Mena de Matos de directie van
Medsim. De investering van bijna vijf
miljoen euro bevat een subsidie van twee
miljoen van provincie en rijk. Het centrum krijgt geld uit het programma
Pieken in de Delta van het ministerie van
Economische Zaken.
In de toekomst zal Medsim ook andere
multidisciplinaire medische teamtrainingen aanbieden. Cardiologische trainingen
staan het eerst op het programma. Teams
uit binnen- en buitenland kunnen komen
oefenen. Het is de ambitie van Medsim
om ook in andere landen vergelijkbare
trainingscentra te starten. Minister Van
der Hoeven zegde bij de opening toe ‘dit
unieke exportproduct’ aan te bevelen
tijdens haar volgende dienstreis naar
Saoedi-Arabië./

Nederland heeft
in Europa een
hoge babysterfte

Minister: “Het
zweet staat mij
in de handen”

.

ID-decaan Jeu Schouten en universitair docenten Jun Hu, Peter Peters Frank Delbressine (van links naar rechts).

Zie ook www.medsim.nl .
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“Het codewoord is Floor”

Foto: Bart van Overbeeke

De kassajuffrouw van het Van Abbemuseum vraagt de bezoekers de vierkante
sticker zichtbaar op de kleding te plakken
en het witte strookje waar het op zat, te
bewaren. “Dat kan nog van pas komen”,
zegt ze mysterieus. En inderdaad, op de
tweede verdieping maakt oud-TU/e medewerker Ad Bossers duidelijk hoe.
Hij is gekleed in een beveiligingsuniform
en staat in een totaal lege ruimte. Een grijze
vloer van, pak ‘m beet, twaalf bij zeven
meter, vier witte muren en drie deurgrote
openingen. Mensen die binnenkomen,
kijken verbaasd om zich heen. En op dat
moment slaat de suppoost toe. “Goedemiddag, ik ben Ad Bossers en wat u hier ziet, is
ook kunst. Het is van kunstenaar Tino
Seghal en heet ‘This is exchange’. Ik ben
daar een onderdeel van. Als u met mij in
gesprek gaat over de macro-economie, dan
kunt u dadelijk de helft van uw entreegeld
terugkrijgen.”
En daar moet de bezoeker dan dat strookje
en een door Bossers gegeven codewoord
voor inleveren. Bossers beslist wie dat codewoord krijgt. “Het ligt eraan of er een
gesprek ontstaat. Het gaat niet om de
inhoud.” Vandaag is het codewoord ‘Floor’,
naar één van zijn dochters. Zijn andere
kinderen en kleinkind zijn ook al
vernoemd.
Bossers vindt het een erg leuke ervaring om
als kunstwerk in een zaal te staan. “Ik ben
er erg enthousiast over. Nu ik met pensioen
ben, doe ik dingen die ik nooit eerder deed.
Ik ga bij Staatbosbeheer kinderen de hei
laten beleven, ik ga met het Rode Kruis een
cursus ‘Vrienden maken kun je leren’
geven als preventiemethode voor een-

Internationaal
kunstenfestival PlazaPlus

zaamheid en
depressie en ik
sta dus in het
Van Abbe
gesprekken te
voeren met
bezoekers over
de macroeconomie.”
Bossers doet dit
nu voor de derde
week. Daarvoor
zaten de
woorden kapitalisme, duurzaamheid en
overproductie
echt niet in zijn
Een spookachtig audiovisueel pianoconcert, dansers in dialoog met hun
dagelijks vocaeigen digitale weergave en versierd worden via een sjansmachine: het is
bulaire. Maar hij
slechts het topje van de ijsberg van wat je kunt verwachten op het
merkt dat het hem toch begint te raken. “Ik
festival PlazaPlus, op 14, 15 en 16 januari in het Eindhovense theater
lees de krant anders. De vleesloze maandag
Plaza Futura. De curatoren hebben een zeer gevarieerd, internationaal
van Paul McCartney doet me meer, ik kan
programma samengesteld van experimentele video- en animatiekunst,
het gebruiken in gesprekken.”
muziek, dans en combinaties van dat alles in diverse live performances.
Het is niet zo dat de kunstenaar veel van
‘Artist in Focus’ is de 31-jarige Britse Sophie Clements. In haar video’s en
Bossers verwacht. Via een contactpersoon
beeldinstallaties is misschien wel de grootste rol weggelegd voor het
is het achtkoppig team van suppoosten uitgeluid, met name ritme. Uit twee fietsen haalt ze bijvoorbeeld het geluid
gelegd dat het Seghal te doen is om de uitvan een complete sambaband. Op donderdag 14 januari is ze zelf
wisseling met publiek en dat er bewust
aanwezig in Plaza om uitleg te geven bij haar video-installaties in
geen materie is gebruikt voor dit
‘Sophie’s Room’, de gratis toegankelijke expositie
kunstwerk. De bezoekers vinden het wel
van een aantal van haar werken. Op zater grappig. Meer dan de helft durft het
dag geeft ze een live optreden samen
gesprek aan. Eerst verbaasd, dan wat aarKerstboomkunst
met audiokunstenaar J. Peter
zelend en tenslotte veelal glimlachend.
Schwalm. Meer over Sophie
Om ‘This is exchange’ van Seghal te
en caravans
Clements en alle andere acts op
mogen tonen, heeft het Van Abbe
www.plazaplus.nl. Plaza Futura
Geen spar met een piek en ballen waar vijfentwintigduizend euro overgemaakt aan de kunstenaar. Aan de schijnlijk, maar wat er dan wél uitkomt als je de - ligt aan de Leenderweg in
signers en kunstenaars loslaat op het thema
Eindhoven. (SK)
‘acteurs’ betaalt het museum tien
‘kerstboom’, is nog even afwachten. Je kunt het ont euro per uur. Naar schatting een
dekken tussen 18 en 30 december op de expositie
derde van de bezoekers vraagt
‘Delighted Trees’ in de stadstuin aan de Smalle
daadwerkelijk de helft van het
Haven. Als je daar dan toch bent, neem dan ook een
entreegeld terug. Het werk heeft
kijkje in de caravans. Je vindt er kleine exposities
een oplage van zes, dat betekent
en miniwinkeltjes en kunt er terecht voor een
dat het door vijf andere musea
hapje of een drankje. Deze Markt&Zo staat er
gebruikt mag worden. In het Van
van 18 tot en met 30 december en daarna
Abbe is het te zien en horen tot 21
elke koopzondag. Zie
maart 2010. (NS)/

Vanavond rocken
in het Gaslab
In het Gaslab vindt vanavond, donderdag 17 december, de
eerste voorronde plaats van De Kleine Prijs van Nederland:
een zoektocht naar de beste band van de TU/e. De deel nemers van deze eerste ronde zijn de rock- en punk rockbands Anvery, Multipulse Pilots, Rumble Fist, Weird
Naked Indian en hiphopduo Vunzig & Sinna G.
Er wordt een winnaar aangewezen door de jury en ook het
publiek mag zijn favoriet kiezen. Beide gaan door naar de
finale die komend voorjaar zal plaatsvinden. Maar eerst is
er op 18 maart een tweede voorronde, waaruit ook twee
winnaars zullen doorgaan. De jury kiest dan waarschijnlijk
nog een vijfde finalist.
De Kleine Prijs van Nederland borduurt voort op het open
podium dat het bureau Studium Generale al tientallen
jaren organiseert. Bands die tenminste één lid
hebben dat aan de TU/e studeert of werkt,
mochten zich inschrijven. De jury bestaat uit
Monique van den Boogaard van het
Eindhovense Muze Records, een journalist van
het Eindhovens Dagblad en Roeland Huyink,
oud-TU/e-student en basgitarist van de band
NeWax, die dit jaar de finale haalde van de Grote
Prijs van Nederland.
De toegang is gratis, aanvang 20.30 uur in het
Gaslab. (SK)

.

www.catharinakwartier.nu.
(SK)

Kerstvertelling door Spinvis
(Patty Trossèl) zingt absurde, humoristische,
zwoele liedjes in een stuk of tien talen, van
Italiaans tot Hongaars. Micheline laat zich niet zo
gemakkelijk omschrijven. Rock ligt haar even
goed als Jacques Brel, dus het is even afwachten
wat ze voor haar publiek in petto heeft als ze wordt
geflankeerd door La Pat, Spinvis en het Zapp
String Quartet. (SK)/

.

Voor meer informatie en het bestellen van kaarten:
www.muziekcentrum.nl/agenda.
Lezers van Cursor maken kans op vrijkaartjes, twee sets van
twee kaarten per avond. Mail naar cursor@tue.nl o.v.v.
‘Vrijkaarten Muziekcentrum’. De gelukkigen krijgen op
maandag 21 december bericht.

La Pat

Spinvis, Micheline, La Pat en het Zapp String
Quartet vormen de ingrediënten van de
Kerstspecial van het Frits Philips Muziekcentrum op 22 en 23 december - een eenmalige
samenwerking tussen drie grote zangers en een
eigenzinnig strijkkwartet. Ze brengen bestaande en speciaal voor de gelegenheid geschreven
nummers. Spinvis zal de liedjes met een eigengemaakt kerstverhaal verbinden.
Voor wie ze niet (allemaal) kent:
het repertoire van het Zapp String
Quartet beweegt zich tussen
klassiek, jazz, wereldmuziek. Er wordt gecomponeerd, maar ook geïmproviseerd; aangenaam
verrassend is hier zeker
het goede woord. De
melancholieke sound van
Spinvis zullen de meesten
wel kennen van nummers als
‘Dagen van gras, dagen
van stro’ en zijn recente
‘Voor ik het vergeet’. La Pat

Spinvis. Foto:Ramses Singeling
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Laat je verrassen door je T-shirt

Laplace lekker in zijn vel krijgen
De Evaluatiecarrousel die
Bouwkunde dinsdag 15
december hield, levert
leuke ideeën voor de
invulling van het Laplaceplein op de campus. Dat
vindt onder anderen
architect Cees Donkers,
één van de dertig gasten
die uitgenodigd waren
om feedback te geven op
de werkstukken van
zij-instromers bij Bouwkunde.

Op klaarlichte dag rum drinken in het
Auditorium, daar moet wel een heel goede
reden voor zijn. Vier masterstudenten van
Industrial Design vierden op vrijdag 11
december de uitgave van hun vijfde zelf ontworpen en -gedrukte T-shirt.
Geen aanrader voor controlfreaks of fashio nista’s met een zorgvuldig uitgebalan ceerde kleursortering in de kledingkast.
Want als je bij Excellentius een T-shirt (à
tien euro) bestelt, weet je van tevoren niet
wat je krijgt. Je kunt alleen zien wat er tot nu
toe ontworpen is. Van de eerste editie
werden zeven shirts besteld, van de vijfde al
37. “Het werkt goed omdat ze opvallen. En
we beloven dat we iets leveren wat
minstens tien euro waard is. En tien euro is
net zo’n bedrag waarvan je denkt ‘jammer’,
maar meer niet, als het tegenvalt.” Rijk
worden ze er niet van, maar dat hoeft ook

niet. “We hebben gewoon heel veel lol
tijdens het maken”, aldus Thomas de Wolf
(tweede van rechts op de foto waarop
verder, van links naar rechts, Wouter
Widdershoven, Dirk Gooren en Niels
Molenaar staan).
Toekomstplannen? “Als we twaalf shirts
gemaakt hebben, dan komt er een kalender.
We fotograferen dames met alleen het shirt
aan.” De eerste foto’s zijn al gemaakt op de
TU/e-campus. “Toen we bezig waren met de
fotoshoot, kwam de beveiliging langs; ze
waren getipt dat er foto’s gemaakt werden
van blote vrouwen. Maar ze waren net te
laat.”
Wie het volgende shirt wil bestellen of zich
wil aanmelden als ‘calendar girl’, kan
terecht op www.nmolenaar.nl/excellentius.
(SK)
Foto: Bart van Overbeeke

in de finale van de 200
meter vlinderslag wel zijn
eigen Nederlands record
met 0,28 seconden. De
TU/e’er tikte op het onderdeel aan in een tijd van
1.51,36. Ook op de honderd
meter vlinderslag zwom
hij bijna drietiende van een
seconde sneller dan zijn
oude Nederlands record.
In de halve finale stond een
eindtijd van 49,86 op het
scorebord.
De Nederlandse zwemploeg is bij het EK korte-

waar de weg onderdoor zal
gaan. De museumfunctie
wordt vervuld door zeven
paviljoens. Eén daarvan
heeft Peiffers ontworpen
om het thema geluid plaats
te geven. Donkers valt hem
tijdens zijn presentatie af
en toe in de rede. Concluderend geeft hij de
volgende tip: “Je moet
meer aandacht besteden
aan je aanpak. Ik miste
enkele stappen in het
traject vraagstelling, analyse, concepten, keuze en
uitwerking. Je vertelde te
snel over je uitwerking.”
Instromer Peiffers is blij
met de tip. “In de volgende
ronde ga ik die meteen
gebruiken.” (NS)/

.

Op zoek naar cheerleaders
Als Lieneke Kusters, studente Electrical Engineering, niet op zoek was
geweest naar een nieuwe
hobby, had Z.V.T. De Lage
Lat nu misschien niet
bestaan. Ze woont nog
thuis en daarom was
trainen en voetballen bij
een bestaande vereniging lastig. Ze sprokkelde onder medestudenten
zelf een zaalvoetbalteam
bijeen en sinds september glorieert het laagdrempelige Z.V.T. De Lage
Lat in de interne competitie van Totelos.

Team De Lage Lat: Jesse Peerboom, Lieneke Kusters, Bart Ooms,
Gerald Drenthen, Martijn Reulink en Jos Dortmans (van links naar
rechts). Foto: Bart van Overbeeke

baan van alle deelnemende
selecties het succesvolst
gebleken, gevolgd door
Rusland en Frankrijk.
Oranje veroverde in de
Turkse metropool tien
gouden medailles. Inge
Dekker en Hinkelien
Schreuder wonnen ieder
vijf keer goud.

Nou ja, ‘glorieert’; de
herfstcompetitie verliep
niet geheel vlekkeloos. Het
team verloor zeven van de
acht wedstrijden. Maar dit
leed werd ruimschoots
goedgemaakt tijdens de
laatste wedstrijd waarin de
spelers Z.V.V. Dikkes
inmaakten met 9-3.

gemist, maar dat was om
een nieuwe formule uit te
proberen. “Tot dan toe
hadden we alles verloren,
dus hij dacht: ‘Als ik nou
een keer niet kom, misschien winnen ze dan’.
Maar dat werkte niet, dus
sindsdien is hij er weer
elke wedstrijd bij.”

Verlinden is maandag in
het Parkstad Theater in
Heerlen verkozen tot Beste
Sportman van Limburg in
2009. (TA)/

Wat er ook gebeurt, ze
kunnen altijd rekenen op
de steun van vaste fan
Benoît. Tot nu toe heeft hij
slechts één wedstrijd

Sponsor

Verlinden grijpt naast podiumplaats
Joeri Verlinden heeft tijdens het Europees kampioenschap kortebaan in
Istanbul eind vorige week
net geen podiumplaats verworven. De student Biomedische Technologie tikte in
de finales van de 50, 100 en
200 meter vlinderslag respectievelijk als zesde,
vierde en vijfde aan. Op de
4 x 50 meter wisselslag
behaalde hij met het
Nederlandse team ook een
vijfde plaats.
Het zwemtalent verbeterde

De studenten, die hun
afgeronde hbo-opleiding
aan de TU/e vervolgen,
kregen de kans hun ontwerpen te tonen aan oudstudenten en VIP’s. Hun
opdracht was het ontwerpen van een museum of
activiteitencentrum
dat

aan zintuigen is gerelateerd op het Laplaceplein,
centraal op het TU/eterrein.
“Deze Caroussel is het
hoofdgerecht van het instroomproject. De gasten
trekken vijf maal een
nummer dat hen linkt aan
een student. Als voorafje
moesten een bouwtechnische opgave en een analyse van het plein gemaakt
worden. Het toetje zal het
inleveren van een portfolio
zijn”, legt decaan Jan
Westra uit.
Cees Donkers gaat kijken
bij Eric Peiffers. Deze heeft
de ‘groene loper’ uit het
Campus 2020-plan van de
TU/e als uitgangspunt
genomen. De rotonde op
De Zaale wordt een arena

.

Het team is nog op zoek
naar een sponsor. Het
enige aanbod dat ze tot nu
toe gekregen hebben, is

van het 51e bestuur van studievereniging Thor. “En
dat was nog niet eens
serieus. We zouden gratis
bier krijgen als we allemaal
met rugnummer 51 gingen
spelen.” Nee, geld willen
ze. Om de kwaliteit van de
live beelden van hun wedstrijden op de site te verbeteren en om een cheerleaderteam op te richten.
Beter voor de kijkcijfers én
voor de prestaties, denken
vooral de mannen van De
Lage Lat. (SK)/

.

En hoe is het in San Francisco?

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.

Als masterstudent
Biomedical Engineering
verricht ik onderzoek aan
de University of California San Francisco (UCSF)
in een groep die gespecialiseerd is in het visualiseren en modelleren van

bloedstroming in het
lichaam, met name in de
hersenen. Mijn project
behelst het in kaart
brengen van de verandering in bloedstroming in
de Circle of Willis -het
ingenieuze bloedvatenstelsel in de hersenenonder invloed van stenoses en aneurysma’s.
Alvorens te gaan snijden
in iets fragiels als het
brein, willen chirurgen
weten waar, hoe en óf ze
kunnen opereren en hierbij is kennis van de bloedstroming van essentieel
belang.
Naast toeristenattracties
als de Golden Gate-brug,
Alcatraz en Pier 39 zijn er
in de Fog City ook interessante dingen te
beleven. Zo heb ik de

halve marathon over de
oranje brug gelopen
waarbij ik een nieuw persoonlijk record vestigde:
1.23:28. Omdat ik in de
Mexicaanse buurt woon
waar ook Carlos Santana
zijn jeugdjaren versleet,
word ik wekelijks ondergedompeld in het LatijnsAmerikaanse feestgedruis.
San Francisco wordt
weleens de meest Europese stad in de VS
genoemd. Redenerend
vanuit de idealen van de
Founding Fathers zou ik
het de meest Amerikaanse stad willen noemen.
Zij schreven in de onafhankelijkheidsverklaring
over de gelijke rechten en
vrijheden van ieder mens,
beschermd door een

overheid die bij falen
omvergeworpen kan
worden. Met de gebrekkige gezondheidszorg, de
graaicultuur binnen het
banksysteem en een
lobbygevoelige, op oliebeluste nationale overheid die niet bereid is om
hierin verandering te
brengen, lijken de huidige Verenigde Staten totaal
niet op wat destijds de
idealen waren. Hoe
anders is de vooruitstrevende politiek in San
Francisco met een gesubsidieerde gezondheidszorg voor iedereen, een
goedkoop en goed onderhouden openbaar vervoersysteem en een tolerantie
tussen verschillende
bevolkingsgroepen waar
Europa nog wat van kan
leren. Met het Neder-

landse gepolder,
het ouderwetse
Europese conservatisme in de
keuze van de voorzitter van de
Europese raad,
het minarettenverbod in Zwitserland en het huidige succes van
politiek-rechts
georiënteerde
partijen lijkt San
Francisco in de
verste verte niet
op Europa. De
stereotype
Europeaan lijkt
steeds meer de blanke
conservatieve christen te
worden, terwijl aan de
West Coast de sociale
idealen van de Founding
Fathers nieuw leven in
wordt geblazen.

Ik heb het prima naar
mijn zin in het Wilde
Westen.

Ben Groenen,
masterstudent
Biomedical Engineering
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Bedrijven zoeken
high potentials
Afstudeerders die bovengemiddelde resultaten
behaalden tijdens hun
studie of zich op andere
manieren extra hebben
ingezet, kunnen zich
opgeven voor BestGraduates 2010. Deze
competitie wordt georganiseerd door twaalf grote
Nederlandse en internationale bedrijven.
In hun zoektocht naar toptalent gooien ze flinke
prijzen in de strijd. KLM
stelt bijvoorbeeld een
‘ticket-around-the-world’
beschikbaar, Shell stuurt
iemand naar de Ferrarifabriek en het testparcours
in Italië, de favoriet van
The Boston Consultant
Group mag naar Harvard
voor een summer course.
De winnaar van alle bedrij-

ven samen wint een bedrag
van tienduizend euro.
De wedstrijd is bedoeld
voor studenten die in de
periode tussen januari
2010 en april 2011 afstuderen. Studenten die
denken kans te maken,
kunnen op de website
www.dekortstewegnaarde
top.nl een test invullen.
Komen zij daar uit als ‘high
potential’, dan mogen ze
hun CV opsturen en begint
een procedure van assessments, capaciteitstesten
en persoonlijke gesprekken. Studenten die zelf niet
in aanmerking komen,
maar wel een geschikte
kandidaat opgeven als
‘high potential’, kunnen
duizend euro winnen. De
winnaars worden in mei
2010
bekendgemaakt.
(SK)/

.

Marsmannen en Naaiberen

Studententoneelvereniging Doppio bestaat morgen,
vrijdag 18 december, vijfentwintig jaar. Op zondag 17 en
maandag 18 januari geeft Doppio daarom een jubileumvoorstelling in de Blauwe Zaal van het Auditorium:
‘Marsmannen en Naaiberen’. De regie is in handen van
Loes Herremans, een regisseuse met een lange staat van
dienst bij de toneelvereniging. De voorstelling bestaat
deels uit filmbeelden van filmmaker en Doppio-lid Koen
Zoontjens.
Het stuk gaat over een leerling die steeds heviger wordt
gepest door zijn medescholieren. Op een dag besluit hij
dat het genoeg is en slaat hij terug. Voor meer informatie
en kaarten kun je terecht op www.doppio.nl. (SK)

D ubbel e in z et v oor k lim aat

Stefan Boere, masterstudent Operations
Management & Logistics, is voor zijn
afstuderen in Kopenhagen. Hij onderzoekt
daar hoe voedingsmiddelenproducent
Cargill door aanpassingen in transport zijn
CO 2-uitstoot kan terugdringen. Op zaterdag
12 december was hij één van de tienduizen den mensen die meeliepen in de klimaat demonstratie in de Deense hoofdstad.
Actueler kan het haast niet: op dit moment
afstuderen in Kopenhagen op de terug dringing van CO 2-uitstoot. Volgens de TU/estudent kan vooral veel gewonnen worden
door vrachtwagens voller te laden, meer
gebruik te maken van spoorwegtransport en
scheepvaart en klanten efficiëntere hoe veelheden te laten bestellen. Boere hoopt
eind maart of begin april af te studeren.
“Maar dat wordt nog wel een aantal maanden

heel hard werken”, zegt hij lachend.
Afgelopen zaterdag liep Boere mee in de
klimaatdemonstratie. Tienduizenden
demonstranten verzamelden zich rond een
uur ‘s middags bij het parlementsgebouw.
Vanaf daar liepen ze naar de conferentie locatie aan de rand van de stad. Op sommige
plekken ontstonden rellen. Boere: “Op een
gegeven moment werd er vuurwerk afge stoken. De politie brak toen de demonstratie
in tweeën. Ik hoorde ‘Politie! Politie!’ achter
me en toen renden er wat actievoerders in
zwarte kleren weg voor de politie. Ze werden
ingerekend. Maar mijn indruk van de hele
demonstratie is toch vooral dat er een
vriendelijke en positieve sfeer hing. Er waren
veel normale en vooral veel jonge mensen.
Maar een aantal antikapitalisten en anti globalisten heb je altijd bij dit soort dingen.”
(SK)

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
Lieke van Son en Janine Paulusse (beiden eerstejaars Technische
Innovatiewetenschappen). Zij bekijken de foto’s van deze studentenkamer en
geven commentaar.

Stefan Lem is 23 jaar en
komt oorspronkelijk uit
Brunssum (Zuid-Limburg).
Hij is vijfdejaars student
Electrical Engineering. Zijn
grootste hobby is Guitar
Hero spelen: “Het kost je
zestig ects, maar dan heb
je ook wat.” Ook houdt hij
ervan om aan zijn oude
auto te knutselen. Zijn
sport is squashen. Als
bijbaan werkt hij bij een
bakker, waarvoor hij elke
zaterdagochtend om drie
uur moet opstaan. Ook is
hij P-mentor aan de TU/e.
Zijn must-have-item is zijn
bril. Je mag hem altijd
wakker maken voor een
potje Guitar Hero, of als hij
te laat is voor zijn bij baantje natuurlijk.

Bij de meiden valt het
meteen op dat dit een wel
héél grote kamer is. Hier
woont sowieso een jongen,
er hangen namelijk naakte
vrouwen aan de muur. Ook
staat er een doos van Guitar
Hero op de kast. Verder is de
kamer vrij neutraal; bij
vrouwen zie je vaak allerlei
frutsels en het gebruik van
meerdere kleuren. Ze denken
dat deze student ouderejaars
is; er is een apart woon-/
studeer- en slaapgedeelte.
Voordat je zo’n kamer voor
elkaar krijgt, moet je zeker
een paar jaar gestudeerd
hebben en een netwerk
opgebouwd hebben, zeggen
Lieke en Janine. Ze denken

dat deze student Werktuig bouwkunde studeert. De
kamer is redelijk ingericht en
er staan veel (technische)
apparaten, deze persoon
heeft zijn interesse daar dus
wel liggen.
Het is niet moeilijk om te
raden wat deze student doet
in zijn vrije tijd: gamen! Lieke
en Janine denken niet dat
deze persoon lid is van een
studie- of studentenvereniging: hij komt namelijk uit
Limburg, dus daar heeft hij
alle gezelligheid. Hij zal wel
een relaxed bijbaantje
hebben waarvoor hij weinig
hoeft te doen, maar waarmee
hij wél veel verdient; om al
die spullen te kopen, heb je

namelijk geld nodig. De
kamer is zo fancy dat deze
student vast niet vaak buiten
komt. En ze geloven dat
gamers niet zulke uitgaans beesten zijn. Hij heeft geen
vriendin, want hij heeft maar
een eenpersoonsbed. En
anders is het wel gezellig
’s nachts.
Ze weten in ieder geval zeker
dat deze persoon altijd
stroom in huis moet hebben;
stel je voor dat die een keer
uitvalt, dan verveelt deze
student zich dood. Verder zal
hij het huis niet uit gaan
zonder zijn laptop, een stok
kaarten om altijd en overal
spontaan een potje te kun nen pokeren en zijn Lim -

burgs accent natuurlijk.
Lieke en Janine denken dat
ze deze student wakker kun nen maken voor Studio
Sport, met matige wed strijden van Roda JC en
andere Limburgse teams, dit
alles onder het genot van
een frikadel. De meiden
vinden zijn muzieksmaak wel
apart, maar sommige
nummers van Toto zijn zó
fout, dat ze goed zijn op een
stapavond. Verder vragen ze
zich af of hij wel genoeg
nachtrust krijgt. Het is zó
licht in zijn kamer, hij heeft
kekke gordijnen en smerige
leren pornobanken, zeker
vet!

Enkele weken geleden viel
er een dikke envelop op de
mat. Er waren weer verkie zingen aan de TU/e. Mij
bekruipt dan altijd een
onbehaaglijk gevoel van
nutteloosheid. De studen tenfracties sloven zich uit
om de TU/e te behangen
met een dikke laag
posters en wie zich in de
buurt van het Auditorium
durft te begeven, wordt
doodgegooid met ‘ludieke’
acties. De speerpunten
bestaan eigenlijk alleen
uit onbenulligheden, zoals
meer plek in de fietsen stalling, en open deuren
zoals dat studenten zich
breed moeten kunnen ont wikkelen.
Eerlijk gezegd is de
envelop zomaar bij het
oud papier beland. Ik
realiseerde me dan ook
pas na de e-mailherinne ring dat ik dit jaar voor de
personeelsfractie (PUR)
moest stemmen en niet
voor de studentenfractie.
Het verkiezingsprogram ma bestaat ook hier vooral
uit open deuren -in de
trant van ‘De TU/e dient
financieel gezond te
blijven’- en geldt gemaks halve voor alle kandi daten. Verder kende ik
geen van de kandidaten en
was er niemand van mijn
faculteit. Niet dat de ver kiezing veel zou uitmaken;
er waren tien kandidaten
voor negen zetels.
Toch heb ik de schamele
website van de PUR maar
eens opgezocht. Daar valt
te lezen dat de PUR een
heuse missie heeft. Ze wil
onder andere de regionale
binding van de TU/e
behouden, met het Neder lands als voertaal. Hier
valt wat voor te zeggen,
maar toch vind ik dat de
TU/e zich internationaal
moet profileren - en daar
hoort Engels bij.
Potverdorie, nu heb ik
maar één keus, en ben ik
het daar ook nog niet mee
eens. Wat moet ik daar nu
mee? De twee studenten fracties doen tenminste
nog een poging zich te
onderscheiden. Ik heb
blanco gestemd en ik ben
blij dat ze voor twee jaar
gekozen worden, dan krijg
ik volgend jaar tenminste
niet weer zo’n envelop.
Bram van Gessel,
promovendus bij
Technische Natuurkunde

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

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

Bastiaan Moor/23/master Architectuur
Dit is een stukje Berlijnse Muur,
volgens mij bij de eerste plek die
openging in 1989. Afgelopen zomer
was ik er voor de achtste keer. Mijn
ouders deden vrijwilligerswerk door
als gastgezin op te treden voor arme
Berlijnse kinderen en één keer per
jaar gingen we dan daar naartoe om
de kinderen op te halen. Het is nu net
twintig jaar geleden dat de Muur viel
en door de hele stad waren bijvoorbeeld tentoonstellingen. Je kijkt hier
door een betonspleet en zo moeten
de Oost-Duitsers het ook gezien
hebben: een stukje niemandsland, de
muur en daarna
het vrije westen.
Fascinerend om
daar doorheen te
kijken en je voor
te stellen hoe
machteloos OostDuitsers zich
gevoeld moeten
hebben.”

in een opslagruimte terecht. De Kunstcommissie van
de TU/e vond een nieuw plekje in het Laplacegebouw.
Wat doet hij daar? Een Eurandom-medewerker ving op
dat er een levende kerststal in komt. Een communica tiespecialist ruikt een kans: een reuzenideeënbus?
Ook zijn er mensen die hopen op een après-ski-hut vol
glühwein en schnaps. En de eindredacteur van Cursor
ziet in de kiosk een perfecte stek voor een receptio nist, zodat zoekende zielen in het Laplacegebouw niet
langer en masse bij de universiteitskrant aankloppen.
Betere ideeën? Deel ze vooral met de Kunst commissie: kunstcommissie@tue.nl. (NS)

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.

Daniëlle Smit, tweedejaars
Industrial Design

Smits garderobe puilt uit. Op diverse
plekken in haar kamer zijn stapeltjes
kleren te vinden. Zo ligt naast haar
bed een flinke bult met kleding stukken. “Zodra ik geld heb, geef ik
het uit aan kleren. Ik heb vooral een
fixatie op schoenen. In mijn kast ligt
een flinke verzameling sportschoe nen, pumps en laarzen. Alles ligt
verder door elkaar. Van een leren
broek tot een galajurk. Wat ik koop,
verschilt per periode.”
Haar grijze wollen trui heeft ze vooral
gekocht als bescherming tegen te
kou. “Hij is lekker warm nu de winter
is neergestreken. Het lijkt een beetje
zo’n ouderwetse skitrui, maar dan in
een nieuw jasje.”

Haar geliefde vindt de trui maar
lelijk. “Mijn beste vriend is homo en
ik shop ook met hem. Hij zeek mijn
trui meteen af. Daar was mijn vriend
wel blij mee. Hij durfde eigenlijk niet
te zeggen dat hij de trui vreselijk
vindt. Maar ik trek me daar niets van
aan, hoor. Ik doe hem gewoon aan.”
(TA)

Opeens stond hij in de toegangssluis van
het Laplacegebouw: de kiosk van Piet
Hein Eek. Groot, maar toch een compar timent kleiner dan de oorspronkelijke versie
die in Vertigo stond. Puur hout, doch met een
dak van gaas, twee deuren, geen ramen, maar
wel opklapbare luiken. Eek maakte de kiosk een
jaar of negen geleden om de opening van het
nieuwe faculteitsgebouw van Bouwkunde te
vieren, studenten van publicatiewinkel Legenda
verkochten er dictaten en boeken.
Na de herinrichting van Vertigo kwam de kiosk sneu

