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CvB schroeft eisen
kwaliteit onderwijs op
Nieuw aangestelde universitair
(hoofd)docenten moeten voortaan aan de Basiskwalificatie
Onderwijs (BKO) voldoen. Het
College van Bestuur heeft
besloten deze regeling aan
alle faculteiten in te voeren.
De BKO verplicht nieuw aangestelde universitair (hoofd)docenten en hoogleraren om
binnen vier jaar middels een
portfolio aan te tonen dat
men over vereiste didactische
competenties beschikt.
Vrijdag 15 januari werden de
faculteitsbesturen via een brief
op de hoogte gesteld van de
invoering van de BKO. In de brief
is omschreven voor wie de regeling geldt. Het betreft nieuw aangestelde universitair (hoofd)docenten en hoogleraren. Voor
hen geldt de verplichting om
binnen vier jaar na aanstelling
het BKO-certificaat te behalen.
Het behalen van het certificaat
wordt ook een voorwaarde bij
bevorderingen en als er sprake is
van een aanstelling voor onbepaalde tijd. Medewerkers die al in
dienst zijn en bij wie op basis van
bijvoorbeeld onderwijsevaluaties
is gebleken dat de kwaliteit van
hun onderwijs moet verbeteren,
moeten het BKO-certificaat ook
halen.

Twee BKO-pilotprojecten die
liepen bij Scheikundige Technologie en Industrial Engineering
& Innovation Sciences, zijn
geëvalueerd. Uit de evaluatie, die
gestoeld is op de ervaringen van
vijftig docenten die begonnen
zijn aan het BKO-traject, blijkt
onder meer dat sommige deelnemers de tijdsinvestering als
een grote last ervaren en dat de
werkbegeleiding
van
groot
belang is. Volgens drs. Anja
Klomps, hoofd van Dienst
Personeel en Organisatie (DPO),
heeft de evaluatie geresulteerd in
enkele aanpassingen, bijvoorbeeld op het gebied van de implementatie. “De regeling is nu
officieel van kracht en de faculteiten zijn druk bezig met het
vormgeven van de invoering,
waarbij de ene faculteit al wat
verder is dan de andere”, aldus
Klomps. DPO biedt docenten
waar nodig didactische cursussen aan en kan hen begeleiden en
adviseren bij het samenstellen
van het vereiste portfolio. Dat
portfolio wordt beoordeeld door
een commissie die bestaat uit de
opleidingsdirecteur, een onderwijskundige en een onafhankelijk lid van een andere faculteit.
(HK)/
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Verkeersoverlast bij slagbomen
TU/e-campus door groene golf
De gemeente Eindhoven gaat
op korte termijn kijken naar
een oplossing voor de verkeersdrukte bij de uitgang van
het universiteitsterrein aan De
Zaale. Bij de slagbomen staan
momenteel vooral aan het eind
van de dag lange rijen
wachtende auto’s. Oorzaak zijn
de stoplichten op de randweg
die sinds een paar weken aanzienlijk korter op groen staan.
Op een deel van de Eindhovense
randweg, waaronder ten oosten
van de TU/e-campus, werd vlak
voor de feestdagen een groene
golf ingesteld. Dit betekent dat
automobilisten op de weg
kunnen doorrijden zonder te
hoeven stoppen voor verkeerslichten, dit met het oog op een
vlottere en vooral veiligere verkeersdoorstroming. De groene
golf, nu onder meer actief tussen
de Berenkuil en de Kennedylaan,
wordt komend en volgend jaar
uitgebreid naar andere delen van
de randweg.
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Gevolg van de groene golf is dat
de stoplichten aan de oostkant
van het universiteitsterrein
sindsdien aanzienlijk korter op
groen staan. In circa tien seconden kunnen nu steeds hooguit
drie, vier bestuurders de campus
afrijden, met vooral tussen vier
en zes ’s middags lange rijen
auto’s en frustratie bij de
bestuurders tot gevolg.
De gemeente onderkent het
probleem en neemt de hele verkeersafwikkeling begin februari
opnieuw onder de loep. Onder
meer alle zogeheten groenpunten worden dan opnieuw
bekeken en op basis hiervan
wordt een en ander zo nodig bijgesteld. Dat de afstemming op de
kruising van de randweg met De
Zaale en de Javalaan nog verre
van ideaal is, is volgens gemeentelijk ‘verkeersbeheerser’ Leon
van den Biggelaar helder. Hij
verwacht dat de verkeerslichten
medio februari, nog voor
carnaval, anders worden afgesteld. (MvdV)/

.
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Presentatie TU/e-raceauto’s voor seizoen 2010

Achterwielsturing corrigeert
slip bij TU/e-racewagens
Met een gelikte presentatie
toonde het team van
University Racing Eindhoven
het ontwerp van de twee racewagens waarmee het gaat
deelnemen aan de Formula
Studentcompetitie 2010. Dat
gebeurde voor groot publiek
op dinsdag 19 januari in de
Blauwe Zaal van het
Auditorium. Voor deelname
aan de Electric competition
bouwen ze de conventionele
auto van vorig jaar om.
Een 600 cc motor van een
Suzuki motorfiets met 95 pk
vermogen, een chassis en velgen
van koolstofvezel, veertig sensoren die op hoge snelheid tegelijk
metingen kunnen verrichten;
het is een zeer speciale wagen.
Het URE-team gaat er in juli mee
racen in Groot Brittannië, een
maand later gaan ze naar
Duitsland en voor het eerst
zullen ze ook meedoen aan de
wedstrijd in Oostenrijk.
Vanwege de toenemende vraag
vanuit de automotive industrie
isdit jaar een nieuwe klasse aan de
Student Formula toegevoegd: de
Electric competition. URE is er
ook van overtuigd dat in de autosport de elektrische motor de toekomst heeft en maakt dit jaar de
URE05 daarvoor geschikt. Operationeel en financieel manager Joni
Driessen vertelt over de batterij en
de controllers op het gaspedaal. En
dat er is gekozen voor
achterwielsturing. “Hiermee kun
je de overstuursituatie, wel bekend
van achtervolgings-scènes in
actiefilms, corrigeren.”

De ontwerpen liggen nu bij
de sponsoren. Een daarvan,
TNO, bood tijdens de presentatie zijn bijdrage aan: een
3D-geprint inlaatspruitstuk.
Wanneer dat goed ingebouwd
is en de wagens klaar zijn,
gaan de studenten trainen op een
parkeerplaats in Ommel.

De competitie bestaat uit een
design judging (ontwerp en businessplan
en
budgetverantwoording) en een dynamic
event. Dan mogen de studenten
de acceleratie, het bochtengedrag en het uithoudingsvermogen van de wagens
demonstreren. Het is nog
niet bekend wie de
coureurs zijn. (NS)/.
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Ontdekking TU/e-studenten

Afval dumpen met je OV-Chipkaart
Twee TU/e-studenten hebben
afgelopen weekeinde bij toeval
ontdekt dat ze met hun OVChipkaart afvalcontainers in
hun wijk kunnen openen. Een
woordvoerder van de OV
Studenten Chipkaart, verantwoordelijk voor de introductie
van het vervoerspasje voor studenten, zegt dat het een uniek
geval betreft en dat de fout bij
de gemeente Eindhoven ligt.
Stefan
Forschelen,
student
Werktuigbouwkunde, en Jeroen
den
Hollander,
student
Industrial
Engineering
&
Innovation Sciences, brachten
zaterdag afval naar de ondergrondse container in hun wijk
Hemelrijken in Eindhoven.
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“Toen ik klaar was, zag ik pas dat
ik hem geopend had met mijn
OV-Chipkaart en niet met de
Stadpas van de gemeente”, aldus
Forschelen. Ook afvalcontainers
elders in de stad gingen open op
vertoon van de vervoerspas. De
twee huisgenoten seinden op
maandag de gemeente in.
Een zegsman van de gemeente
laat weten dat het onderzoek nog
in volle gang is. Maar intussen is
wel duidelijk dat onverwachte
toepassing van de OV-Chipkaart
beperkt is. Toegang tot bijvoorbeeld milieustraten is niet
mogelijk.
Rob Sebes van OV Studenten
Chipkaart kent het verhaal inmiddels. Hij is platgebeld door de
media of dit de zoveelste
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miskleun is met het openbaar
vervoersbewijs dat vanaf 1 februari voor alle studenten is verplicht.
“We komen op basis van eigen
analyse maar tot één conclusie:
de fout ligt bij de beheerder van
de afvalcontainers. Die zal vermoedelijk het eigen chipsysteem
‘te open’ hebben afgesteld,
waardoor
de
lezer
ook
reageert op andere elektronische
kaarten.”
Volgens hem is de OV-Chipkaart
enorm goed beveiligd. Het is de
afgelopen twee jaar niet eerder
voorgekomen dat het nieuwe vervoersbewijs voor andere doeleinden kon worden gebruikt./

.

Zie ook pagina 3 voor meer nieuws over
de OV-Chipkaart.
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Dennis van Dijk
“Ik heb niet graag tijd over”
Interview: Monique van de Ven
Foto: Bart van Overbeeke
Actief als vastgoedadviseur
voor de TU/e, voorzitter van de
faculteitsraad en bestuurslid
bij de Bouwkunde Bedrijvendagen - je studie zou er haast
bij inschieten. Maar Dennis van
Dijk, die met het oog op zijn
afstuderen inmiddels toch maar
wat nevenactiviteiten staakte,
houdt zichzelf graag scherp en
zijn agenda goedgevuld.
Als peuter stond hij, geïnspireerd
door familieleden in de bouwkunde, al bovenop de werkbank
met een boormachine tussen
zijn benen. Dat Van Dijk (28)
later bouwkunde ging studeren
aan de Hogeschool Windesheim
in zijn geboortestad Zwolle, was
dan ook geen verrassing. Hij deed
de richting architectuur, “maar
tijdens mijn tweede stage bij een
architectenbureau ontdekte ik:
dit is niks voor mij. Architecten
schetsen af en toe wat, maar zijn
verder vooral veel aan het ver-

gaderen. Het bleek veel minder
creatief dan ik dacht.”
Tijdens zijn afstudeerproject,
waarvoor hij zich bezighield met
de uitwerking van het huisvestingsplan voor de hogeschool,
was hij geïnteresseerd geraakt in
vastgoed; een vervolgopleiding
lonkte. In 2004 startte hij met
de mastertrack Real Estate
Management & Development
aan de TU/e. “Als zij-instromer
had ik geen behoefte om me nog
vol in het studenten- en verenigingsleven te storten, wat in Delft
gebruikelijk is. In Eindhoven
voelde ik me meer thuis.”
De in Zwolle opgedane werkervaring op huisvestingsgebied
smaakte naar meer. Al snel na
zijn verhuizing naar Eindhoven
mailde hij daarom de Dienst
Huisvesting (DH) van de TU/e
of ze een bijbaan voor hem
hadden. “Als ik alleen vakken
had gevolgd, had ik tijd overgehad.
Dat past niet bij mij; ik heb niet
graag tijd over.” Van Dijk mocht
op gesprek komen: “De universi-

teit was bezig met een nieuw huisvestingsplan; men vond het leuk
om daar iemand bij te betrekken
die nog met beide benen in het
onderwijs stond én ervaring had
met een vergelijkbaar traject.”
In februari 2005 kwam Van Dijk
in dienst bij DH; eerst voor twee,
later voor vier dagen. Hij bemoeide zich vooral met de eerste fase
van het masterplan Campus 2020:
de nieuwbouw van de W-hal.
De student was onder andere
betrokken bij het overleg met
gebruikers, het programma van
eisen en de selectie van de architect. “Ik had verwacht dat alle
betrokkenen direct heel enthousiast zouden meewerken. Maar
iedereen maakte zich in eerste
instantie vooral druk om kleine,
persoonlijke dingetjes: de eigen
werkplek die misschien kleiner
wordt, de parkeerplaats die straks
mogelijk wat verder weg ligt…
Die aanvankelijke weerstand
verbaasde me, maar was wel
heel leerzaam.”
Intussen was Van Dijk ook actief
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We treffen Frank Seegers op de trappen
van W-Hoog. De labbeheerder van
Werktuigbouw heeft lunchpauze en wil
daarin even een frisse neus gaan halen.
Seegers werkt al sinds 1971 aan de TU/e.
De laatste jaren in de vakgroep van Anton
van Steenhoven in het zogenoemde
‘warme lab’ dat misschien zo heet omdat
het verbrandingslaboratorium en het
motorenlab daar onderdeel van zijn.
Seegers heeft goede herinneringen aan

bij de Bouwkunde Bedrijvendagen
en was hij lid (en vanaf 2007
voorzitter) van de faculteitsraad.
Alle ‘buitenschoolse’ bezigheden
vulden elkaar mooi aan, vindt hij.
Zo leerde hij binnen de faculteitsraad meer over hoe bijvoorbeeld de universiteit, faculteiten
en de medezeggenschap georganiseerd zijn - waardevolle informatie voor zijn werk bij Dienst
Huisvesting.
Inmiddels is hij gestopt met al
zijn nevenactiviteiten aan de
TU/e; eerst met het werk voor de
Bouwkunde Bedrijvendagen,
daarna met het faculteitsbestuur
en afgelopen november met zijn
werk bij DH: “Want ik moest toch
maar eens gaan afstuderen.”
Adviesbureau AT Osborne, actief
aan verschillende universiteiten
en ook de TU/e, bood Van Dijk
een baan aan als consultant. Zijn
ambitie en kritische houdingen
hadden blijkbaar indruk
gemaakt: “Ik heb in het masterplanproces regelmatig foutjes
uit hun rekenmodel en rapporten

zijn begintijd aan de universiteit. Hij was
als audiovisueel medewerker betrokken
bij het bouwen van de eerste televisiestudio van de TU/e. “Daar werden animatiefilms gemaakt en educatieve films
gemonteerd. In de inspreekstudio werden
boeken voorgelezen voor blinden. Ook
maakten we elk jaar een TH-journaal.
Dat jaaroverzicht werd dan bij de nieuwjaarsbijeenkomst getoond. Ik geloof dat
dat al negen jaar niet meer gebeurt.”
Mooie tijden. Als videoman maakte hij de
overgang van zwart-wit naar kleur mee.
Een periode van verandering, ook voor zijn
taakomschrijving. In plaats van beelden
mengen ging hij zorg dragen voor de
geluidskwaliteit. “Ik kwam achter de geluidsmengtafel en maakte de presentator op een
congres, een personeelfeest of een sinterklaasviering goed verstaanbaar.” De laatste
uitdaging in het Auditorium was het instellen
van het dolby surroundsysteem in de Blauwe
Zaal. Na het herbouwen van het in 1998
uitgebrande Auditorium waren er voor
Seegers minder uitdagingen als geluidsman.

gehaald. Iemand bij het bureau
zei dan: “Nú is het Dennis-proof.”
Van Dijk accepteerde de baan voor vier dagen in de week, zodat
hij daarnaast kan gaan afstuderen.
Zijn afstudeervoorstel moet hij
nog schrijven. “Het gaat in de
richting van duurzame projectontwikkeling. Veel projectontwikkelaars zeggen duurzaam te
werken, maar wat houdt dat in?”
Van Dijk zou het anderen zeker
aanbevelen om naast hun studie
werkervaring op te doen, “maar
misschien wel in een iets andere
verhouding dan ik heb gedaan of je moet, net als ik, niet al te
zeer gesteld zijn op je vrije tijd.
Je leert zoveel méér door in de
praktijk dingen te doen wanneer
je alleen met je boeken in de
collegezaal zit. Kijkend naar bijvoorbeeld de bekostiging snap ik
dat de rector wil dat studenten
harder studeren, maar dat wil
toch niet zeggen dat ze alle
nevenactiviteiten maar moeten
laten schieten?”/

.

Tijdens klusjes voor de open dagen was hij
in contact gekomen met Werktuigbouwkundige Van Steenhoven. Die haalde hem
over om bij Werktuigbouwkunde te komen
werken. En daar heeft hij het prima naar
zijn zin. (NS)

Cursor 21 januari 2010
Nieuws /3
Problemen OV-chipkaart niet alleen technisch van aard
Kamervragen over
betekent ‘ophalen’ bij OV-chipkaart?
omstreden honderd miljoen Wat
Twee sandwichbordendragers
CDA en SP willen van
Onderwijsminister Ronald
Plasterk weten waarom de
technische universiteiten
zoveel verlies maken op de
overheveling van honderd
miljoen euro naar NWO.
Waarom kunnen zij zo weinig
geld aan onderzoeksbeurzen
terugverdienen?
Vorige week werd bekend dat de
technische universiteiten miljoenen verlies zouden lijden door
de omstreden overheveling naar
NWO. De bijdrage van de TU’s
was een stuk hoger dan zij aan
beurzen zouden kunnen terugverdienen. De TU/e loopt dit collegejaar hierdoor 4,4 miljoen
euro mis. De TU Delft krijgt
zeven miljoen minder en de
Universiteit Twente mist 5,7
miljoen. De Universiteit Utrecht
en
de
Universiteit
van
Amsterdam
maakten
juist
enkele miljoenen winst op de
herverdeling.
Hoe verklaart de minister dat de

technische universiteiten relatief
minder terugverdienen via de
Vernieuwingsimpuls dan de
andere universiteiten, zoals de
Universiteit van Amsterdam en
Universiteit Utrecht? Ligt dat
misschien aan de manier waarop
de Vernieuwingsimpuls uitpakt
voor diverse vakgebieden, de
aard van het technische onderzoek, de kwaliteit van het onderzoek of de aandacht voor valorisatie? Daar willen CDA en SP
graag antwoord op.
En dan volgt de politieke vraag:
ziet Plasterk aanleiding tot aanpassing van de verdelingscriteria
van de Vernieuwingsimpuls of
tot andere aanvullende maatregelen voor de technische universiteiten?
Eerder zei Plasterk al dat het aan
de instellingen zelf is om het geld
terug te verdienen. “Daar waar
het beste onderzoek wordt
gedaan, gaat het meeste geld
naartoe.” (HOP)/

.

Liftschakelaar brandt door

In één van de liften in Potentiaal, het onderkomen van de faculteit
Electrical Engineering, is donderdag 14 januari een magneetschakelaar doorgebrand. Door de kortsluiting maakte de lift een aantal
korte starts en stops, waardoor rookontwikkeling ontstond en het
brandalarm afging. Er bevonden zich op dat moment geen mensen
in de lift.
Het defect is verholpen en de lift is weer in gebruik, maar de Dienst
Huisvesting kijkt intussen naar een oplossing op langere termijn.
Volgens TU/e-brandweercommandant Mario de Roij van Zuijdewijn
worden de liften in het gebouw intensief gebruikt, maar hebben ze
na bijna een halve eeuw hun beste tijd wel gehad. (MvdV)

Nieuwe deeltijdhoogleraar
voor analyse medische
beelden
De faculteit Biomedische
Technologie heeft dr.ir. Marcel
Breeuwer aangesteld als deeltijdhoogleraar in de vakgroep
Biomedische Beeldanalyse.
Breeuwer leidt bij Philips
Healthcare een team dat zich
bezighoudt met medische
afbeeldingstechnieken.
Volgens Bart ter Haar Romenij,
leider
van
de
vakgroep
Biomedische Beeldanalyse, is
Breeuwer een zwaargewicht in
het onderzoek naar de analyse
van beelden van het cardiovasculaire systeem (hart- en vaatstelsel). De nieuwe deeltijdhoogleraar houdt zich bij Philips al
sinds 1985 bezig met de verwerking van audio, video en
medische afbeeldingen. In 1996
verhuisde hij naar Philips
Healthcare in Best, waar Ter
Haar Romenij al jaren mee
samenwerkt.
“We zitten nu ook middenin een
gezamenlijk project. We ontwikkelen software waarmee je op
niet-invasieve wijze kunt zien
welk deel van het hart is aangetast door een hartinfarct. Dat
doen we door MRI-beelden van
het kloppende hart te analyseren;
het deel van het weefsel dat is
beschadigd door het infarct kun
je herkennen doordat het niet
samentrekt. Die informatie

proberen we op zo’n manier aan
de arts presenteren dat die ermee
een diagnose kan stellen.”
Ter Haar Romenij en Breeuwer die voor vier jaar een aanstelling
heeft gekregen voor een dag per
week- zijn ook in overleg over de
gezamenlijke begeleiding van afstudeerstudenten
en
promovendi die (een deel van) hun
onderzoek bij Philips Healthcare
zullen uitvoeren.
Breeuwer volgt prof.dr.ir. Frans
Gerritsen op, die de leerstoel
Beeldanalyse Algoritmiek en
Klinische Applicaties voor de
maximale termijn van acht jaar
heeft bekleed. (TJ)/

.

kwamen op dinsdag 19 januari
naar de campus om voorlichting te geven bij de problemen die studenten ondervinden bij het activeren van de
OV-chipkaart. De problemen
zijn volgens hen niet alleen
technisch van aard. Ook de
communicatie laat te wensen
over.
De samenwerkende openbaar
vervoersbedrijven proberen de
problemen bij de invoering van
de OV chip kaart aan te pakken
door op 27 plekken in Nederland
voorlichters in te zetten. Voor 1
februari moeten studenten hun
OV-chipkaart namelijk geactiveerd hebben.
Silvana Acquoy uit Scheveningen
en Ilja Spierings uit Utrecht
lopen rond om studenten aan te
sporen hun reiskaart te activeren.
Ze krijgen veel vragen die met
wat beter gebruik van bepaalde
woorden niet nodig waren
geweest. Voor buik en rug dragen
ze sandwichborden. Daarop
staat: Hé student, ben je al opgeladen? “De woorden ophalen,
opladen en activeren worden
door elkaar gebruikt”, zegt
Acquoy. “Bij ophalen denkt een
student misschien dat ie de kaart
bij een postkantoor zou moeten
ophalen, maar de organisatie wil
dat je hem activeert.” Het is
precies een van de problemen die

premasterstudent IE&IS Willem
Dalinghaus tegenkwam. De
kaart was hem al toegestuurd en
hij vroeg zich af waar het over
ging. Het betekent dus dat hij
hem moet activeren. Nu merkt
hij dat hij niet kan zien of hij in
het weekend nog 40% korting
krijgt. “De oplaadpaal in het
Hoofdgebouw zegt van wel, internet zegt van niet.” Het is een
nieuwe vraag voor de voorlichters. De meest voorkomende
problemen zijn dat studenten
geen kaart hebben ontvangen,
dat het activeren niet lukt, dat er
een verkeerd reisproduct op zit.
“Ook al zo’n vervelend woord”,
zegt Spierings. “Ze bedoelen er
de weekkaart, de weekendkaart,
het abonnement of de kor-

tingskaart mee, maar een student
denkt al gauw dat de pas zelf het
reisproduct is.”
De voorlichters vinden het niet
eerlijk dat de vervoersbedrijven
het probleem bij de studenten
neerleggen. “Wanneer ze bellen
naar de studenteninfolijn kost
dat tien extra centen per minuut.
Daarbij staan ze vaak een half uur
in de wacht en dan komt het nog
voor dat de infolijn geen
antwoord heeft. Naast financiële
nadelen geeft de klungelige invoering ook een hoop onzekerheid. Dat had niet nodig
hoeven zijn bij een betere
campagne”, vindt Spierings.
(NS)/

.
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Opinie TU/e
Vox Academici
Prof.dr.ir. Jan Fransoo, hoogleraar Operations Planning and Control

Eigen belangen hulporganisaties
verergeren chaos bij
ramphulpverlening
In Haïti struikelen de hulporganisaties
over elkaar in hun pogingen hulp te
bieden aan het door een aardbeving
getroffen rampgebied. Het gevolg van
alle drukte is dat de hulp juist
stagneert. Is dit een onoverkomelijk
probleem waarmee rampen nou
eenmaal gepaard gaan, of valt deze
chaos in de toekomst te voorkomen?
“Een goede voorbereiding is heel belangrijk om de logistiek bij hulpverlening na
rampen te verbeteren”, zegt prof.dr.ir Jan
Fransoo, TU/e-hoogleraar Operations
Planning and Control. “Natuurlijk weet
je nooit wanneer een ramp plaatsvindt.
Maar er zijn wel regio’s waar relatief
vaak rampen gebeuren. Als je in centraal
Amerika een depot aanlegt met hulpgoederen, kun je de middelen van daaruit
sneller en met andere transportmiddelen
aanvoeren dan met het vliegtuig.
Nu worden de goederen vanuit allerlei
plaatsen op de wereld per vliegtuig
vervoerd.
In het geval van Haïti bestaat de kans dat
er een overreactie komt: er worden heel
veel goederen gestuurd die pas in de loop
van de komende weken aankomen. Als
je ze allemaal bij elkaar optelt, is het

wellicht te veel. Uit logistieke modellen
blijkt dat de kraan te ver wordt open
gezet als het lang duurt om goederen te
verschepen. Mensen nemen die goederen
die al onderweg zijn niet mee in hun
beslissing.
Alle hulporganisaties concurreren met
elkaar om het gebruik van de infrastructuur en van vrachtwagens om hun
goederen mee te vervoeren. Daardoor
worden die schaarse middelen niet
efficiënt benut. Als er een ramp is
gebeurd, gaan er honderden of, in het
geval van Haïti, duizenden non-gouvermentele organisaties heen. Er is niemand
die hierover de regie voert.
Die coördinatie ter plekke is heel
belangrijk. De overheid is in dit geval
onmachtig. Het Rode Kruis of de
Verenigde Naties zijn dan voor de hand
liggende partijen om te coördineren.
Het Rode Kruis heeft wel de experts
hiervoor in huis, maar heeft te weinig
macht om de regie over andere organisaties uit te voeren.
Het probleem bij rampen is dat nietgouvermentele organisaties allemaal
zelf succes willen boeken, zodat ze de
aandacht van de media snel trekken.
Daardoor stellen ze namelijk op de

Prof.dr.ir. Jan Fransoo.
Foto: Bart van Overbeeke

langere termijn hun eigen inkomsten
veilig.
Er moet dus een soort internationaal
draaiboek voor ramphulp komen, maar
ook iemand met ervaring en morele
autoriteit die hierover beslissingen kan
nemen.
Als je op zo'n korte termijn knopen moet
doorhakken, kun je niet met iedereen
overleggen.

Ik ben wel optimistisch over de toekomst.
Met name bij het Rode Kruis bestaan al
veel initiatieven om problemen te
voorkomen. Daar zijn ook veel onderzoekers uit mijn vakgebied bij betrokken.
Onze eigen vakgroep doet hier overigens
geen onderzoek naar.”/

.

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.

De discussie over
de TU/e in 2020
lijkt mij tot op
heden vooral te
gaan over studentenaantallen, kwaliteit van onderwijs
en onderzoek en de
plaats van de TU/e
op diverse ranglijsten. ‘Wij’ moeten
de beste zijn,
bedrijven en
studenten moeten
worden gelokt. Daar
kun je plannen voor
bedenken, beleid
voor ontwikkelen. Maar de discussie
rondom 2020 biedt ons ook de mogelijkheid om meer wezenlijke vragen
te stellen. Laten we dat eens proberen...
Wat is ons bestaansrecht als technische
universiteit? Of anders: wat geeft ons het
recht te bestaan en te doen wat we doen?
We doen onderzoek en we leiden op,
dat zijn onze kerntaken. Maar waartoe?
Ik ben van mening dat een universiteit
naast kennisontwikkeling en opleiding
ook een maatschappelijk mandaat heeft.
Zeker een universiteit die ingenieurs
opleidt, bouwmeesters van onze wereld.
Een wereld die hen steeds met nieuwe
uitdagingen confronteert en hen soms
zorgen baart. Ingenieurs proberen
deze wereld steeds weer te verbeteren.
Dat deden zij in 1920, in 1970 en ook
in 2020. Uitdagingen blijven, zo ook de
behoefte aan mensen die uitdagingen
het hoofd bieden.

Wie gaat de uitdagingen
van 2020 te lijf? Dat is
de basisschoolleerling
van nu. Die vraagt zich
nog niet af wat hij gaat
studeren, laat staan of
hij dat in Delft of in
Eindhoven wil doen.
Die is nog niet bezig
met het oplossen van
maatschappelijke
vraagstukken, maar van
zijn eigen, alledaagse
problemen. En daarvoor gebruikt hij techniek. Of misschien is
het wel een kleine
onderzoeker, die de wereld ontdekt en
verklaringen zoekt voor wat hij ziet.
Wetenschap en techniek zijn voor hem
instrumenten om verder te komen, een
doel te bereiken.
Diezelfde twaalfjarige willen we straks
binden aan de TU/e. Doen ranglijsten er
dan toe? Welnee! We moeten aansluiten
bij de passie om problemen op te lossen
en de wereld te begrijpen. Door die passie
nu te koesteren en te bewaken. Door een
vrijplaats te zijn waar door te dromen,
te vragen en out-of-the-box te denken,
nieuwe oplossingen ontstaan. Is dat
niet waarom wij bestaan? Durven we
dromen te verwezenlijken?
Jelle de Jong,
directeur Stichting Techniekpromotie
Ook zin om een column te schrijven over de universiteit in 2020? Mail naar e.teitsma@tue.nl.

Als Amerika (de VS) een slang is, dan is
Plasterk een konijntje, gebiologeerd
door deze slang. Onze minister is zo
gefascineerd door de VS, dat hij er soms
onwaarheden over vertelt. Een paar jaar
geleden beweerde hij in NRC
Handelsblad: ‘Europa loopt wetenschap pelijk al honderd jaar lang achter bij
de VS’. Dat is een pertinente leugen.
Stelt u zich wetenschappelijk Amerika
voor rond de vorige eeuwwisseling.
Waar waren de Amerikaanse Bohrs,
Heisenbergs, Einsteins, Fermi’s en
Diracs? De Amerikaanse fysicus Robert
Purrington schrijft in zijn boek ‘Physics
in the Nineteenth Century’: “The story
of nineteenth-century physics is largely
the story of European physics”. Deze
toestand bleef praktisch onveranderd tot
de jaren 1930, toen veel Europese weten schappers voor de naziterreur naar de VS
vluchtten. Zo werden de Amerikaanse
atoombommen gemaakt door Duitse
joden -nou ja, Oppenheimer was de zoon
van een Duitse jood- en de Amerikaanse
raketten door Duitse nazi’s. De Ameri kaanse wiskunde was in de negentiende
eeuw bijna non-existent, en werd tot in
de jaren 1920 beheerst door de Engels man Sylvester en de Duitsers Klein en
Hilbert. In de Amerikaanse kansrekening
en statistiek werd tot ver in de tweede
helft van de twintigste eeuw de toon
gezet door de Fransen Lehmann, Loève
en Le Cam, de Kroaat William Feller en de
Pool Mark Kac, promotor van de bekende
Amerikaans-Nederlandse kansrekenaar
Harry Kesten. Kortom, bijna alles wat
onze minister een jaar of vier geleden
over Amerika (VS) beweerde,
was geheel of gedeeltelijk
onwaar. Of het om
onwetendheid gaat

of om misleiding doet er weinig toe;
het is een onderwijsminister -was hij
toen nog niet- onwaardig.
Wat moeten we met deze gebiologeerde
minister, die nu weer pleit voor een
‘Californisch model’. Wa is da? Wat weet
hij eigenlijk van de VS; is hij er na zijn
post-doctijd in Pasadena nog wel eens
- a n d e r s d an a l s w e t e n s c h a p p e l i j k t o e r i s t terug geweest? In Amerika zijn zestig
universiteiten aangesloten bij de
Association of American Universities.
Deze zestig verlenen meer dan de helft
van alle Amerikaanse doctorstitels.
Dat betekent dat de VS het equivalent
van hooguit honderdtwintig echte
universiteiten heeft. Omdat Amerika
twintig keer zoveel inwoners heeft als
Nederland, zou Nederland hooguit zes
echte universiteiten moeten hebben.
Welke doen we weg,
welke voegen we
samen? Kunnen
we onze univer siteiten toever trouwen aan
een konijntje?
Fred Steutel

Effe zeuren
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TU/e-promovendus Ferdy Onink geen
lijsttrekker TON
TU/e-promovendus Ferdy
Onink (33) van de faculteit
Scheikundige Technologie is
niet langer de lijsttrekker van
Trots Op Nederland (TON) voor
de gemeenteraadsverkiezing
in Eindhoven in maart.
Onink haakte in december af.
Naar eigen zeggen omdat hij een
gebrek aan initiatief en activisme
mist bij de overige bestuursleden. “Ik moest als lijsttrekker

de kar in mijn eentje trekken en
dan houdt het voor mij op een
gegeven moment op.”
Onink richtte TON Eindhoven
een jaar geleden op en spendeerde veel tijd om de partij van
een structuur te voorzien. “Ik ben
geen illusie armer, maar wel teleurgesteld in de kwaliteit van de
mensen die TON Eindhoven
aantrekt. Het is kennelijk het
geijkte verhaal van beginnende
politieke partijen, maar ik weiger

om alleen mee te liften op de landelijke tendens zonder er lokaal
iets voor te doen. Dat het ook
anders kan, bewijst de lokale afdeling in bijvoorbeeld ’s-Hertogenbosch.”
Een terugkeer in de nabije
toekomst in de lokale politiek bij
een andere partij sluit Onink uit.
(FvO)/

.

Eerste terugkomdag voor jonge alumni
Om de banden met recent afgestudeerde alumni aan te halen
en ze te laten zien wat de TU/e
ze nog te bieden heeft, vindt
donderdag 28 januari de eerste
Jong Alumnidag plaats. De dag
wordt afgesloten met een
andere première: de eerste uitreiking van de Marina van
Damme Beurs voor de meest
vooruitstrevende alumna van
de TU/e.

zegt dat ook de organisatie
verrast was door het hoge aantal
inzendingen. “Kijkend naar Delft
en Twente, waar oud-wetenschapster en topmanager Marina
van
Damme
vergelijkbare
prijzen in het leven heeft geroepen, is dit een hoog aantal. We
hadden gerekend op 15 à 20 aanmeldingen, maar het werden er
63. Een derde daarvan is van zeer
hoog niveau.”

De organisatie van beide evenementen ligt in handen van het
Alumnibureau en met name over
het aantal kandidaten dat heeft
meegedongen naar de Marina
van Damme Beurs van negenduizend euro, is men zeer
verheugd. Maar liefst 63 vrouwelijke alumni hebben zich
ervoor aangemeld of zijn voorgedragen. Het beursbedrag moet de
winnares besteden aan een activiteit die bijdraagt aan de verrijking van haar carrière. Drs.
Joost van den Brekel, medewerker van het Alumnibureau,

Opkomst

Inmiddels is bekend uit welke
drie kandidaten een jury
volgende week de eerste winnaar
van de beurs kiest. Dat zijn ir.
Marte Guldemond, die in 2007
afstudeerde
bij
Technische
Bedrijfskunde, ir. Maria Cristina
Onete, in 2008 afgestudeerd bij
Industrial
and
Applied
Mathematics, en ir. Jannie
Wijnen, die vijf jaar terug afstudeerde
bij
Biomedische
Technologie.
Voor de Jong Alumnidag, een
mix van lezingen, workshops en

een informatiemarkt die voorafgaat aan de uitreiking van de
beurs, valt het aantal inschrijvingen wat tegen. “We hadden
gerekend op een opkomst van
tussen de 100 à 200 alumni”,
aldus Van den Brekel, “maar de
teller staat pas op 56. Alumni zijn
in principe wel enthousiast om
zo’n dag te bezoeken, maar ze
willen er geen werkdag voor opofferen. Dat hadden we ons niet
direct gerealiseerd toen we het
evenement opzetten, maar in de
toekomst is het beter om zo’n dag
te verplaatsen naar de avond,
vanaf vijf uur, of naar het
weekend. (HK)/

.

Op de site van het Alumnibureau is
onder het kopje Jong Alumnidag 2010
meer informatie te vinden over de dag.
Inschrijven kan nog tot en met 27 januari
via Alumninet.

En ik vind...
Reacties doen ertoe!
Het bericht ‘Het is tijd om de teugels
weer aan te halen’ (Cursor 14) las ik met
verbazing. Ik hoop van harte dat er een
dialoog aangegaan zal worden over de
aangekaarte onderwerpen, ik ben namelijk erg geschrokken van de daar gepresenteerde mal waarin ik (en elke andere
student) kennelijk koste wat kost moet
passen.
Ik heb toen kort overwogen een reactie
te sturen naar Cursor, maar heb dat niet
gedaan vanuit het idee dat het weinig
verschil zou maken. Maar toen ik
Cursor 15 las, zag ik vier reacties en wat
ik in eerste instantie niet verwachtte, is
toch waar: deze reacties doen ertoe. Ze
hebben mij namelijk gerustgesteld door
te laten zien dat er ook mensen zijn die
met een andere bril en een gebalanceerdere visie naar het studentenleven
en studenten kijken.
Deze reacties hebben mij ertoe aangezet
ook te reageren. Omdat ik het niet beter
kan verwoorden dan al gedaan is, wil ik
simpelweg mijn steun en dank betuigen
aan de mensen die in Cursor 15 hun

mening kenbaar hebben gemaakt
in ‘En ik vind’ en in de ‘What’s up’column.
Diana Koenraadt, masterstudente
Computer Science and Engineering

Reve en Roland Holst

poëzie zowel als het proza, te karakteriseren met de bovengenoemde oprisping; ieder die zijn werk ook maar bij
benadering kent, zal dat beamen.
Roland Holst wordt vandaag de dag
weinig meer gelezen, daarom ter weerlegging van ‘bronstig en geil’ ,‘kankeren
en morren’ het volgende gedicht uit zijn
in 1960 verschenen bundel ‘Omtrent de
grens’.
Even sneeuw

In zijn column van 14 januari haalt Fred
Steutel de volgende uitspraak aan van
Gerard Reve (1923-2006) over Adriaan
Roland Holst (1888-1976): “U bent het
zingend hart van bronstig Holland en
geil Nederland. Achter iemand aanzitten en die krijgen of niet krijgen, en bij
het niet krijgen kankeren en bij het wel
krijgen morren, dat het toch niet zoveel
is, wat je ervan overhoudt, ziedaar de
portee van Uw werk.”
Inderdaad was Roland Holst een ‘womanizer’; de biografie van Jan van der Vegt
(uitgeverij De Prom, Baarn, 2001) besteedt aan dat aspect van zijn levensstijl
uitvoerig aandacht. Het is echter volstrekt bezijden de waarheid en
goedkoop zijn uitgebreide oeuvre, de

De wind viel stil; al dichter vlokken
daalden doodzacht naar het smal pad.
Het werd als kwam zij straks weer
kloppen
om een aandenken dat zij hier vergat –
maar in de dood niet kon vergeten
omdat zij het niet missen kon –
Het sneeuwde tot het niet meer
sneeuwde,
en het weer werd of ik haar missen kon.
Frans Schurer, emeritus-hoogleraar
Wiskunde

Student wil meer bijverdienen
Het gemiddelde brutoloon voor bij baantjes is na een daling in de af gelopen jaren voor het eerst weer
gestegen. Universitaire studenten
verdienden in 2009 gemiddeld
9,25 euro per uur, terwijl hbo-stu denten genoegen namen met 9,02
euro bruto. Dat blijkt uit de jaar lijkse Bijbanen Monitor van vaca turesite bijbanen.nl, waarvoor
2.289 scholieren en studenten
werden ondervraagd. De 343 deel nemende wo-studenten staken ge middeld bijna tien uur in hun

bijbaan, maar willen het liefst 24
uur per week werken. De 732
hbo’ers zouden bijna dertig uur
per week willen bijverdienen; meer
dan twee keer zo lang als ze in
2009 deden (ruim 14 uur).
Gevraagd naar hun toekomstbeeld
gaf 54 procent van de scholieren
en studenten aan een baan te am biëren waaraan ze plezier beleven.
Bijna twaalf procent vindt een
hoog salaris belangrijker. (HOP)

Bronzen schaatsmedaille
voor professor Koopmans
Prof.dr. Bert Koopmans van de
faculteit Technische
Natuurkunde is tijdens het gewestelijk kampioenschap marathonschaatsen voor Brabant,
Limburg en Zeeland derde geworden in de categorie
Masters. Op een natuurijsbaan
in Wijk en Aalburg moest hij
woensdag 13 januari slechts
twee andere concurrenten voor
laten gaan.
Koopmans bereikte de finish na
45 ronden, omgerekend ruim
twintig kilometer. Over de piste
niets dan lof. “Geweldig ijs. Geen
scheurtje te zien. Ze hadden de
baan goed geveegd en de bochten
lagen er prachtig bij. Ach, goed of
slecht, natuurijs is altijd een genoegen.”
Het gebeurt niet iedere dag dat
een TU/e-hoogleraar een medaille haalt. En zeker niet tijdens
een kampioenschap op natuurijs, dat door de zachte
winters nog maar sporadisch mo-

gelijk is. Maar dat Koopmans in
de prijzen rijdt, is voor insiders
niet echt een verrassing. Hij mag
dan wel hoogleraar Fysica van
Nanostructuren zijn, maar is
tevens een begenadigd schaatser.
Geboren in Norg, in de strenge
winter van 1963. Het legendarische
schaatsjaar
waarin
Reinier Paping de Elfstedentocht
won.
In zijn jeugdjaren zat hij in de
schaatsselectie van Jong Oranje
en op zijn 23ste kreeg hij een
plaats binnen de Nederlandse
kernploeg. Baantjes draaien met
Hein Vergeer en Leo Visser, met
een voorliefde voor de lange
afstand. Op NK’s veroverde hij
een reeks medailles en in 1987
was hij reserve voor het EK en
WK. “De mate van getraindheid
is tegenwoordig wat minder”,
zegt hij. “Ik oefen nog maar twee
keer een uurtje per week op de
ijsbaan in Eindhoven.” (FvO)/

.
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Plastic energiebron onder
Om het rendement van
plastic zonnecellen te
verhogen, moet je weten
wat er in het inwendige van
de zonnecel gebeurt.
De Tsjechische promovenda
Klára Maturová legde plastic
zonnecellen onder de
tastmicroscoop en komt
met aanbevelingen.
Ze promoveerde op
maandag 18 januari.
Elektriciteit uit zonlicht, dat is een goed
idee. Maar goed beschouwd staat de
techniek waarmee we profiteren van de
energie die de zon ons schenkt nog in
de kinderschoenen. Er wordt druk
geëxperimenteerd met verschillende
materialen en de efficiëntie van de cellen
neemt elk jaar toe. In de race om de
hoogste rendementen hebben de ‘traditionele’ zonnecellen van silicium een
flinke voorsprong op cellen van organisch
materiaal (‘plastic’ zonnecellen).
Waar een siliciumcel al een kwart
van het hierop
vallende zonlicht
kan omzetten in
elektriciteit, blijft
de plastic concurrentie vooralsnog
onder de acht procent.
Toch zijn de plastic cellen zeker niet kansloos. Ze zijn namelijk veel eenvoudiger
(en goedkoper) op grote schaal te produceren en je kunt ze zelfs inbouwen in
flexibele folies - wat veel extra toepas-

singsmogelijkheden
oplevert. De onderzoeksgroep van prof.dr.ir. René
Janssen, die als het ware
in hangt tussen de faculteiten Scheikundige
Technologie en Technische Natuurkunde,
houdt zich bezig met de
ontwikkeling van deze
plastic zonnecellen.
De Tsjechische promovenda Klára Maturová
(27) wijdde de afgelopen
vier jaar aan het bestuderen en analyseren van de
in deze groep geproduceerde plastic zonnecellen. Ze is gespecialiseerd in diverse vormen
van tastmicroscopie,
een aantal technieken
waarmee een object met
een precisie van nanometers in kaart wordt
gebracht door een minusPromovenda Klára Maturová.
cuul naaldje over het
Foto: Bart van Overbeeke
oppervlak te laten
bewegen. Het bekendste
voorbeeld is atoomkrachtmicroscopie
zonlicht een elektron vrijmaakt, en een
(‘atomic force microscopy’), waarmee de
elektronacceptor (in dit geval fullereen)
verdeling van de verschillende werkzame
dat het elektron overneemt en naar de
materialen in de
negatieve elektrode geleidt. Dat klinkt
plastic zonnecel
relatief eenvoudig, maar als je dit proces
zichtbaar kan
in meer detail bekijkt, blijkt het volgens
worden gemaakt.
Maturová wat ingewikkelder. Het binnen“Die verdeling
vallende licht creëert namelijk in eerste
van materialen
instantie een zogeheten ‘elektron-gat’blijkt cruciaal
paar, waarbij het gat feitelijk de plek is
voor de werking
waar het elektron is verdwenen.
van de zonnecel”, zegt Maturová.
Het negatief geladen elektron en het
De actieve laag van plastic zonnecellen
positief geladen gat trekken elkaar aan
-ingeklemd tussen twee plaatvormige
en blijven een fractie van een seconde
elektrodes- bestaat uit twee materialen:
om elkaar heen cirkelen.
een elektrondonor (een polymeer) dat
“Alleen als het ‘elektron-gat’-paar binnen
met de energie van het binnenvallende
een nanoseconde bij het grensvlak tussen

De acceptor werkt
als een afvoerputje
voor elektronen

donor- en acceptormateriaal terechtkomt,
wordt het paar gesplitst en beweegt het
elektron door het acceptormateriaal
naar de negatieve elektrode.” Bestaat
het actieve materiaal uit grove blokken
donor- en acceptormateriaal, dan lossen
de elektron-gat paren als het ware op
voordat ze zich hebben kunnen splitsen.
Hierdoor wordt het materiaal slechts
opgewarmd zonder dat er elektriciteit
wordt geproduceerd. “Daarom is een
fijnere verdeling van beide materialen
veel gunstiger: dan is de kans dat het
elektron-gatpaar op tijd een grensvlak
bereikt een stuk groter.” Maar een te
fijne verdeling, met volledig gemengde
acceptor- en donormoleculen, werkt ook

Voorspellen wanneer een technologie in een stroomversnelling komt
Dat nieuwe technologieën belangrijk
zijn voor economische en bedrijfskundige processen, is evident. Maar
over hoe het proces van technologische
verandering precies in elkaar zit, is
nog niet veel bekend. Dr.ing. Ad van
den Oord promoveerde op maandag 11
januari op een door hem ontwikkeld
model dat binnen het domein van de
biotechnologie betere uitspraken doet
over de ontwikkeling van nieuwe technologieën.
“Als nieuwe technologieën zo belangrijk
zijn voor veel economische en bedrijfskundige processen, hoe ontwikkelt een
nieuwe technologie zich dan precies?
Dat werd nooit echt duidelijk, daar wilde
ik mijn proefschrift aan besteden”, zegt
Ad van den Oord, die vorige week
promoveerde aan de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences.
“Aangezien technologieën tegenwoordig
hoofdzakelijk worden ontwikkeld in de
context van organisaties, ben ik uitgegaan
van een ecologisch perspectief.”
Een ecologisch perspectief richt zich
met name op hoe een organisme zich
verhoudt tot zijn omgeving. Toegepast
op technologie is dit het bestuderen van
een technologie in relatie met zijn
omgeving, die voornamelijk bestaat uit
andere technologieën en organisaties.

Vernieuwing en ontwikkeling ontstaan
doordat (bestaande) technologische
componenten door organisaties op een
nieuwe manier worden gecombineerd.
Zoals een computer onder meer uit
de componenten moederboard, chips,
beeldscherm en toetsenbord bestaat.
Sommige varianten worden geselecteerd
en verder bewerkt, tot er een standaard
ontstaat die cumulatieve groei mogelijk
maakt.

Omslagpunt

Macro-economisch gezien start het
ontwikkelingsproces met vele initiatieven
rond de nieuwe techniek. Er wordt net
zo lang aan het design van de nieuwe
technologie gewerkt tot er een standaard
ontstaat en de technologische componenten in vaste verhouding tot elkaar
staan. Daarna volgt een brede verspreiding
in de maatschappij. Er is dan nauwelijks
sprake meer van echte vernieuwing, meer
van fine-tuning.
Van den Oord: “Als je naar grafieken
kijkt over de groei van een technologie,
zie je altijd dezelfde S-curve. Een trage
ontwikkeling in het begin; vervolgens,
na een omslagpunt, is er een snelle(re),
cumulatieve groei tot aan een bovengrens, waarna de ontwikkeling weer
traag gaat.”
Het belangrijkste moment voor een

nieuwe technologie is de ontwikkeling
van een standaard, het omslagpunt in
de S-curve. Die maakt cumulatieve veranderingen mogelijk. Met die standaard
kunnen partijen zich specialiseren in
een of meerdere componenten en in
de relaties tussen deze componenten.
Door de standaard kunnen individuele
contributies weer worden geïntegreerd
in verschillende producten en processen
die uit deze technologie voortvloeien.
Interessant is overigens dat, hoewel de
betrokken partijen eerst de standaard
in onderling overleg zelf vaststellen,
die standaard vervolgens de groei en
evolutie van diezelfde partijen stuurt.
Van Oord: “Bij de ontwikkeling van
nieuwe technologieën is het enerzijds
belangrijk te kijken naar de verschillende
contexten waarbinnen de ontwikkelingen
plaatsvinden, anderzijds is het toepassen
van een multi-level perspectief eveneens
van belang. Zoals het ontwikkelen van
een goede theorie betreffende de mens,
waarbij micro (psychologische) kenmerken èn macro (sociale) kenmerken
een grote rol spelen. Dit geldt ook voor
de evolutie van technologieën: het
gezamenlijk hanteren van een microperspectief (een technologie als
individuele entiteit) als een macroperspectief (een populatie van technologieën) is van essentieel belang.”

Hij vervolgt: “Door technologie tegelijk
te beschouwen als een systeem en
als een verzameling technologische
componenten, kun je analyseren hoe
technologie zich ontwikkelt vanuit een
verzameling losse deelcomponenten tot
een efficiënt en geïntegreerd systeem.
De meeste theorieën beschouwen
technologie als opzichzelfstaand, dus
alleen op het niveau van een systeem.
Daardoor is het vrijwel onmogelijk om
te voorspellen wanneer het omslagpunt
zal plaatsvinden.”

Realtime

Het model dat Van den Oord ontwikkelde,
gaat er vooral van uit dat je de ontwikkeling van technologie niet op één, maar
op meerdere niveaus moet onderzoeken.
Een technologische ontwikkeling vindt
namelijk altijd binnen een bepaalde
omgeving plaats, die op zijn beurt zelf
ook verandert door die technologie.
Je moet de ontwikkelingen dus bestuderen in hun onderlinge samenhang, die
steeds verandert. Voor een goed begrip
van technologische verandering moet
je tegelijk naar verschillende contexten
op verschillende niveaus kijken.
In zijn proefschrift legt Van den Oord
de basis voor een dergelijk model.
Waar traditionele onderzoeken de verschillende stadia van technologische
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de loep
niet. Dan is er namelijk geen aaneengesloten gebied van hetzelfde materiaal
om elektron of gat naar de elektrode te
geleiden. “Je hebt dus wel een bepaalde
mate van scheiding tussen donor en
acceptor nodig.”
Om de werking van de zonnecellen te
begrijpen, wil je niet alleen de structuur,
maar ook de elektrische eigenschappen
van het actieve materiaal tot in detail
kunnen bestuderen. Maturová gebruikte
daarvoor twee geavanceerde vormen van
tastmicroscopie: ‘Kelvin probe’-microscopie en
‘scanning
tunneling’
-microscopie.
Eerst verwijderde
ze de bovenste
elektrode van een
in de groep van
Janssen gemaakte
zonnecel. Het toplaagje van de actieve
laag eronder schraapte ze weg. “Dat laagje
geleidt slecht en blijkt niet representatief
voor de rest van het materiaal.”
Vervolgens gebruikte ze de Kelvin probe
microscoop om samenhang tussen de
verdeling van donor- en acceptormateriaal
en elektrische lading te onderzoeken.
De naald van de microscoop fungeert
daarbij als tweede elektrode en wordt
door het oppervlak aangetrokken met
een kracht die afhangt van de ladingsverdeling in het materiaal.
De promovenda bestudeerde de zonnecel
eerst in het donker. “Dan zou je nog geen
verschil moeten zien tussen donor en
acceptor, maar dat verschil bleek er toch
te zijn. Als je vervolgens licht op het
materiaal schijnt, zie je overal vrije
elektronen. De meeste elektronen zitten
zoals verwacht in het acceptormateriaal.
Het was heel opvallend dat de ladingsverschillen heel lang bleven bestaan
nadat we het licht weer uit hadden

gedaan, tot wel enkele dagen lang.
Dat hadden we niet verwacht.” Vervolgens
was het de beurt aan de ‘scanning tunneling’-microscoop. Hiermee kun je lokaal
de elektrische geleiding van het materiaal
vaststellen.
Je zet een spanning over het geheel van
sample en naald en vervolgens meet je
de afstand boven het sample waar je de
naald moet houden om die stroom
constant te houden. Zo krijg je een heel
nauwkeurig beeld (tot bijna op het niveau
van individuele atomen) van de geleiding
in het materiaal. “De
meeste
onderzoekers
meten het
verband tussen
spanning en
stroom voor de
hele zonnecel,
maar wij hebben dit nu gedaan voor elk
punt van de cel. En dan zie je dat het
acceptormateriaal echt werkt als een
soort afvoerputje voor elektronen.
Het onttrekt zelfs elektronen uit het
omliggende materiaal als de naald
van de microscoop in de buurt komt.”
De metingen met de tastmicroscoop
zette Maturová om in een model dat de
werking van plastic zonnecellen beschrijft.
Haar relatief eenvoudige model van de
actieve laag beschrijft de meetresultaten
goed en voorspelt dat het rendement van
de bestaande materialen omhoog kan
als meer aandacht wordt besteed aan de
verdeling van donor en acceptor, ofwel
de morfologie van de actieve laag.
“De morfologie blijkt cruciaal, en daar
is nog veel winst te behalen.” (TJ)/

groei alleen achteraf op basis van S-curve
proberen te schatten, kan Van den Oords
model die realtime voorspellen.
Van den Oord: “Technologie is een
systeem van componenten; uit de
ontwikkeling van de componenten kun je
de ontwikkeling van het hele systeem afleiden. Immers, als de groei van alle deelcomponenten stabiel is, is de groei van

het systeem uiteraard ook stabiel. Door de
ontwikkelingen op het component-niveau
goed in de gaten te houden, kun je voorspellen wanneer het omslagpunt zal
plaatsvinden waardoor de nieuwe technologie in een stroomversnelling geraakt”.
(GV)/

De naald van de
microscoop fungeert
als tweede elektrode

.

.

Misselijkheid, bloedingen, onvruchtbaar heid: dergelijke vervelende neveneffecten
van een chemokuur zijn met gerichtere
medicatie te voorkomen. Door uitsluitend de
tumor aan te pakken met locaal ingespoten
medicijnen, worden de overige lichaams cellen ontzien. Onderzoekers van de TU/e
ontwikkelen een gel om de medicijnen mee in
te kapselen. Scheikunde-studente Mellany
Ramaekers studeert af op de verbetering van
de gel.
De beoogde chemokuur werkt als volgt: bol letjes gel met medicijnen worden ingespoten
in het lichaam. De gel bestaat uit polymeren,
lange molecuulketens, die in water oplosbaar
zijn. Dat wil zeggen: het middelste en tevens
grootste deel van de keten is hydrofiel en dus
goed in water oplosbaar. De hydrofobe (waterafstotende) uiteinden zijn dat echter niet. De
uiteinden zijn geschikt om bepaalde eiwitten
aan te koppelen. Deze kunnen zich hechten
aan de tumor. Na afgifte van de medicijnen
worden de onschadelijke bestanddelen van
de gel afgevoerd door het bloed.
Om de medicijnen gericht af te leveren op de
plaats van bestemming, moet de gel wel lang
genoeg intact blijven. De gels waarmee de
onderzoekers tot nu toe werkten, bleven
maar een uur of twee stabiel. Aan Mellany
Ramaekers de taak om de ketens stabieler te
maken.
“Het doel is de polymeren zo stabiel te krijgen
dat ze één of meerdere dagen meegaan”,
vertelt de masterstudente Scheikundige

Technologie. “We hebben daarom eerst de
waterafstotende groep wat langer gemaakt.
Het hele molecuul wordt daardoor iets hydro fober.”
In water klitten de hydrofobe delen samen.
Zo ontstaan cilindervormige molecuulstruc turen: de waterafstotende delen worden
omkapseld door de hydrofiele stukken uit
de ketens. Uit experimenten blijkt dat de
verlengde hydrofobe structuren zorgen voor
een stabielere gel.
De effecten van de wijzigingen heeft Ramaekers
onderzocht met verschillende analysetech nieken. Zo ontdekte ze bijvoorbeeld dat de
moleculen zich stapelen tot cilindervormen.
“Dat is een heel mooi resultaat”, zegt
Ramaekers. “We wisten wel hoe de moleculen
zijn opgebouwd, maar nog niet wat voor
structuur ze vormen in water. Pas als het
percentage polymeren groot genoeg is,
vormen ze samen een gel. Hoe langer je
wacht, des te sterker de gel blijkt te zijn.
Tot er een optimum is bereikt.”
Ramaekers is bijna klaar met haar project.
“We zijn nu nog bezig met het uitsluiten van
zijreacties. Het hydrofiele middenstuk van
de moleculen is aan twee kanten reactief.
Daardoor kunnen er onwenselijke verbin dingen ontstaan. Door er tijdelijk een
beschermende groep aan te plakken,
voorkomen we dat.”
Tekst: Enith Vlooswijk
Fotomontage: Rien Meulman

Onderzoek in het kort
Katalysator maakt antivries uit CO2

Leidse chemici zijn bij toeval gestuit op een stof die koolstofdioxide (CO 2) uit de lucht
haalt en omzet in een nuttige verbinding, oxalaat. Dat schrijven de onderzoekers -die op
zoek waren naar op enzymen lijkende katalysatoren- in de uitgave van het tijdschrift
S c i e n c e v a n v o r i g e w e e k . H e t b i j z o n d e r e a a n d e z e k a t a l y s a t o r i s d a t h e t w e l C O 2 bindt,
maar ongevoelig is voor zuurstof. Daardoor legt het alleen koolstofdioxide vast, terwijl
bekende katalysatoren vaak eerst alle zuurstof (dat reactiever is dan CO 2) uit de lucht
halen. Het reactieproduct oxalaat kan omgezet worden in oxaalzuur (gebruikt in schoon maakmiddelen) of het antivriesmiddel ethyleenglycol. Nadeel van de nieuwe katalysator,
gebaseerd op koper, is de moeite die het kost om het schoon te maken voor hergebruik;
dat kost nu nog ongeveer een uur en dat moet duizenden malen sneller wil de Leidse
vinding op grote schaal toegepast kunnen vinden, bijvoorbeeld voor het afvangen van
CO 2 bij elektriciteitscentrales. (TJ)

Sojaboon kan nog veel beter

Ad van den Oord. Foto: Bart van Overbeeke

De sojaboon geniet al bekendheid als een gewas waaraan genetisch veel wordt gesleuteld,
maar er zijn legio mogelijkheden om de boon nog meer te verbeteren. Dat blijkt uit een
analyse die vorige week werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Sinds in december
2008 het volledige DNA van de sojaboon werd gepubliceerd, zijn genetici druk bezig
geweest deze gegevens uit te pluizen op mogelijke aanpassingen. Interessante genen
werden door hen op de openbare site www.soybase.org gezet. Inmiddels is een gen
gevonden waarmee de sojaboon resistent gemaakt kan worden tegen de schimmelziekte
sojaboonroest en een gen waarmee soja makkelijker verteerbaar wordt. Uit de studie
blijkt dat soja veel genen in twee- of zelfs drievoud bezit, hetgeen de verbetering door
kruising vergemakkelijkt. Bovendien biedt de studie van de sojaboon veel kennis over
verwante gewassen, zoals doperwten en pinda’s. Overigens wordt in Europa tegenwoordig
nauwelijks nog genetisch gemodificeerde soja en sojaolie gebruikt vanwege de
weerstand hiertegen van consumenten. (TJ)
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De TU/e

Onzichtbaar en
Het is een vaak geuite klacht aan deze
universiteit: waarom zien we zo weinig
nieuws over het onderzoek van de TU/e
in de media? En het is waar, wie in
kranten, tijdschriften en op tv op zoek
gaat naar nieuws over techniek, ziet dat
in het overgrote deel van de berichten uit
een Delfts onderzoek wordt geput, een
Delftse hoogleraar wordt geciteerd of een
Delftse vinding wordt belicht. Een onderzoekje dat enkele maanden geleden is
gedaan door medewerkers van het CEC,
de communicatieafdeling van de TU/e,
onderstreept deze constatering. Zij telden
hoe vaak de Nederlandse universiteiten in
de afgelopen twee jaar in landelijke kranten
werden genoemd (dus niet alleen het
onderzoeksnieuws). De uitkomst was
dat de TU/e 186 maal werd genoemd,
de TU Delft 699. Twente stond met 272
nog ver boven Eindhoven.

De vraag is waarom de TU/e aanwezig
zou willen zijn in de media? Wat valt er
te winnen? “Ten eerste kan een student
alleen voor de TU/e kiezen wanneer deze
de TU/e kent”, zegt ir. Jim Heirbaut, tot
eind 2009 wetenschapsvoorlichter van
de TU/e. Hij was belast met de taak om
onderzoeksnieuws in de media te laten
verschijnen. “Vervolgens wil je die studiekiezer een positief gevoel geven en over
de drempel krijgen, bijvoorbeeld bij een
open dag. Van bedrijven wil je dat ze aan
de bel trekken op het moment dat ze technologische uitdagingen tegenkomen die
ze zelf niet krijgen opgelost, en waar de
expertise van de TU/e goed bij aansluit.”
Heirbaut vertelt op welke manier hij
nieuws van de TU/e de wereld inbrengt;
op welke manier hij journalisten verleidt
met het onderzoek. Er is, wat hij noemt,
een passief deel. Dat zijn journalisten die
naar de voorlichter bellen omdat ze een
expert in een bepaald vakgebied zoeken.
Voorts is er een actieve aanpak waarin de
voorlichter de media op verschillende
manieren benadert. Zo maakte hij bijna
wekelijks een persbericht over de uitkomsten van een proefschrift wat hij
interessant acht voor de media. Ook gaat
er eens per week een nieuwsbrief de deur
uit. Hierin staan de wetenschapsartikelen
uit Cursor die -meer of minder- herschreven
naar de perscontacten worden gemaild.
Deze perslijst bestaat uit ruim tweehonderd adressen, zoals landelijke
kranten,
regionale
kranten,
populair
wetenschappelijke bladen
zoals Quest,
Ingenieur,
internetmagazines, wetenschappelijk
geïnteresseerde radio en tv, et cetera.
Er is nieuws dat via de site van de TU/e
de wereld bereikt. Dan is er Cursor, in
eerste instantie een intern blad voor
studenten en medewerkers, maar het
wordt ook gelezen door journalisten van
landelijke dagbladen, en zeker door regionale media, zoals het Eindhovens Dagblad.
Als laatste zijn er de primeurs die Heirbaut

geeft aan journalisten met wie hij een
goed contact heeft. “Wanneer ik vermoed
dat nieuws past in iemands krant of
programma, bied ik dit exclusief aan.
Als een journalist daarop ingaat, wacht ik
nog even met het algemene persbericht.”
Aan de andere kant staat de journalist die
alle persberichten in de mailbox ontvangt.
Zoals Joep Engels, al 13,5 jaar wetenschapsredacteur bij Trouw. “Ik bekijk de persberichten die we toegezonden krijgen;
het natuurwetenschappelijk/technisch
nieuws is mijn pakkie-an.” Dagelijks
ontvangt hij zo’n vijftig persberichten,
en met het overgrote deel doet hij niets.
“We slaan zelden aan op berichten van
instellingen als universiteiten of TNO:
de nieuwswaarde is te laag.”
De nieuwsberichten die Engels voor zijn
krant maakt, baseert hij meestal op
wetenschappelijke publicaties in toonaangevende tijdschriften. “Voor ons is
wetenschap geen geografisch fenomeen.
Het feit dat een Nederlandse instelling
iets naar buiten brengt, is op zichzelf
geen reden om het te melden. Sterker
nog, als er iets van een Nederlandse universiteit komt, dan hoor ik een stemmetje
in mijn achterhoofd dat zegt: ‘is dit wel
iets, is dit niet al eerder bedacht en is
het wel zo belangrijk?’ Dat is een soort
logica, omdat goede wetenschappelijke
resultaten vanzelf in tijdschriften voorbij
komen. Dat is samen met congressen hét
podium. Als iets daar niet aanwezig is,
dan is het ook bijna altijd niks.”
Toch zijn de persberichten aan Engels
niet voor niks gezonden. “Het geeft mij
zicht op wat er aan de Nederlandse universiteiten gebeurt. Wanneer ik iets moet
uitzoeken en ik heb een expert nodig, dan
vind ik die met de kennis die ik onder
andere dankzij de persberichten opdoe.”
Maar hij zegt er direct bij: “Ik heb van
Eindhoven een slecht beeld van wat
daar gebeurt. Ik heb een lichte associatie
met Philips, en dan houdt het wel op.”
Bij Trouw heeft technisch nieuws geen
hoge prioriteit, vertelt de journalist.
En als berichten uit de ingenieurswereld
de krant halen, dan is het vaak Delft. “Ik
heb een beeld van Delft. Delft is weg- en
waterbouw, dijken. Daarbij heeft het
een aantal instituten van naam en faam.
Van Eindhoven weet ik dat gewoon niet.
Ik weet alleen dat katalyse één van speerpunten is. Toch?”
De TU/e is minder mediageniek dan
Delft, stelt Engels. “Eindhoven profileert
zich te weinig. Het zou zich moeten
laten zien met een aantal onderwerpen
waarvan het kan zeggen: hier zijn wij
goed, en als je iets van dit onderwerp
wil weten, dan móet je bij ons zijn.
Dat is nu niet het geval.”
Twee keer werd hij uitgenodigd in Delft
waarbij hij met een groep een kijkje in
een lab nam. “Dat heeft mij een goed
beeld gegeven. Dat heb ik in Eindhoven
nog nooit
gedaan. Als ze
dat zouden
organiseren,
dan ben ik daar
in geïnteresseerd. Dat is
beter dan een
persbericht waarvan ik niet goed kan
peilen wat erachter zit.”

“Journalisten doorzien
niet vanzelf hoe goed
de TU/e bezig is”

Patrick Wiercx is verslaggever van het
Eindhovens Dagblad. Hij heeft de onderwijsinstellingen in zijn portefeuille.
Hij herkent de klacht dat de TU/e zich
gebrekkig profileert. Al wil hij om te
beginnen een compliment maken.
“Bijeenkomsten en gebeurtenissen aan

TU/e en media/C
Illustratie/Je
Het is voor velen aan de TU
inmiddels broederlijke relat
universiteiten: de verschillen
instellingen. Bereikt nieuws ov
al de Nederlandse huisgezi
in Delft in de meeste gevall
relatie tussen de TU/e en jo
je de TU/e meer in

de universiteit worden altijd uitstekend
gemeld; wij weten altijd precies wat er
aan de hand is. En wanneer ik een vraag
heb en ik bel de TU/e, dan krijg ik altijd
snel en correct antwoord.”
Maar, zegt Wiercx erbij, het is ook een
beetje braaf. “Het mag van mij iets assertiever: de TU/e moet zelf met enige
regelmaat aankloppen met informatie
over de grote ontwikkelingen die niet
direct zichtbaar zijn. Wanneer studenten
een brug bouwen over De Dommel, dan
komt dat wel in de krant. Maar wanneer
het CvB met grote zaken bezig is, dan wil
ik dat ook weten. Ik heb het dan bijvoorbeeld over ontwikkelingen als de nieuwe
campus.

Er was ooit een presentatie. Vervolgens
is er gedoe over de W-hal, dat wordt ook
opgelost. Maar daarna valt het stil. Ik heb
nu op een briefje staan: informeren naar
de stand van zaken rond de campus.
Zelf komt de TU/e hier niet mee. Dat is
zonde.” Er zijn in Zuidoost-Brabant vijfendertig middelbare scholen en de directeuren ervan ken ik allemaal, vertelt
Wiercx. “Ik heb van allemaal hun telefoonnummer. Van de faculteiten van de TU/e?
Ik ken alleen Jeu Schouten. De anderen
heb ik misschien een keer een hand
gegeven in het kader van de Super
TU/esdays, maar er is nooit een vervolg
op dat contact gekomen. Ik denk dan: als
je iets hebt en je wilt dat in de openbaar-
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en de media

weinig assertief
De Jong constateert dat de berichten uit
Eindhoven vaak ‘enigszins abstract zijn’.
“De persberichten zijn het laatste jaar
kwalitatief verbeterd, maar de onderwerpen die worden aangeboden -betere
chips en snellere harde schijven, nanotechnologie- vragen een stukje verbeelding, ze vragen achtergrondkennis.
Wanneer ik dan een ander, meer
toegankelijk onderwerp heb liggen,
dan zal ik snel ervoor kiezen daarmee
aan de slag te gaan.”
Een deel van de berichten van universiteiten bestaat uit de melding van een publicatie in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift. Voor De Jong
getuigt dit van weinig inlevingsvermogen
in het gemiddelde lezerspubliek in
Nederland. “Het is vooral een manier voor
wetenschappers om elkaar op de
schouders te kloppen. Ik schrijf voor studenten en scholieren. Die kan het niet
schelen waar een onderzoek is gepubliceerd. Zij willen weten hoe wetenschap
hun leven verandert. Dus daar schrijf ik
over”.
Het toverwoord in wetenschapscommunicatie is volgens de journalist ‘context’.
“Zorg dat je direct duidelijk maakt hoe
resultaten passen in een bestaande lijn
van onderzoek,
leg uit wat er
nieuw aan is,
wat er nu mogelijk is en hoe
het bestaande
kennis
aanvult. Dat
zijn de
cruciale
vragen bij
onderzoek.”
Het tweede
wat De Jong aanspreekt, is hoe het onderzoek werd uitgevoerd: “Wat was het doorbraakmoment, hoe kwam iemand op het
idee? De anekdote, het menselijke, maakt
het aantrekkelijk voor de lezer. Dit wordt
nu vergeten. Ook in Eindhoven.”

hriz van de Graaf
eannette Bos
U/e een pijnlijk punt in de
ie tussen de drie technische
n in media-aandacht voor de
ver onderzoek in bètatechniek
nnen, dan is de universiteit
en de afzender. Hoe ziet de
urnalisten eruit en hoe krijg
de krant en op tv?

sant zijn voor Klokhuis of Nieuwslicht.
Wij worden bijna nooit direct gebeld met
onderwerpen.
Ook wetenschappers bedenken blijkbaar
niet hoe ze hun onderzoek in de media
kunnen krijgen. Terwijl we er natuurlijk
open voor staan. Graag zelfs.”
Hoe kijkt Jim Heirbaut, de vorige wetenschapsvoorlichter van de TU/e, aan tegen
de achterblijvende media-aandacht voor
Eindhoven? “Ik wil dit niet als verdediging aanvoeren, maar de TU Delft is twee
keer zo groot als Eindhoven. Delft ligt in
de Randstad, dichter bij de redacties van
landelijke kranten en tv. Delft heeft ook
betere contacten met de media: een groter
deel van de wetenschapsjournalisten
heeft ooit een studie in Delft gevolgd. Aan
deze oorzaken kun je weinig doen, op
andere heb je wel grip. Zo zijn in Eindhoven relatief het minst wetenschapsvoorlichters werkzaam; één. Andere universiteiten zetten daar meer mankracht op.”
De voorganger van Heirbaut, ir. Xavier
Theunissen, onderstreept deze constatering: “Delft heeft zeven man in dienst
puur voor de pers- en wetenschapsvoorlichting. Zij zijn ook op strategisch
niveau bezig met de vraag: wat zijn onze
doelen als universiteit en in
welke zin kan
pers- en wetenschapsvoorlichting hieraan
bijdragen.”
Wetenschappers
in Eindhoven
moeten zich afvragen wat ze
zelf kunnen
doen om hun
werk voor het voetlicht te brengen, stelt
Heirbaut. “Wanneer denken zij na over
nieuwswaardigheid van hun werk?
Wanneer nemen zij contact op met de afdeling voorlichting of met een journalist?
Het is wat mij betreft de plicht van een
wetenschapper om na te denken over de
maatschappelijke relevantie van zijn
werk. Een deel van de taak is om met de
samenleving te communiceren.”
Theunissen: “Een verschil tussen Delft
en Eindhoven is bijvoorbeeld dat onderzoekers in Delft sneller naar een persvoorlichter stappen met de vraag een
onderzoek bij de media onder de
aandacht te brengen. Dat is een cultuur.
Daarom moet je in Eindhoven als voorlichter beter je best doen om te weten wat
er speelt, het komt niet vanzelf op je af.”
In Eindhoven zijn de onderzoekers trots
op wat de TU/e doet, ze zijn gericht op
excellentie, en ze willen er graag over
praten. De heersende mening is: laten we
ons focussen op onderzoek en niet teveel
tijd vrijmaken voor interviews en andere
zaken die niet direct bijdragen aan het
onderzoek, constateert Theunissen. “Het
is een oprechte en wetenschappelijk
gedreven cultuur. Anderzijds wil men
erkenning voor de prestaties. En graag
ook in de media. Maar om dat te krijgen,
moeten er een paar stappen gezet
worden. Bijvoorbeeld het uitbreiden en
meer strategisch inzetten van de pers- en
wetenschapsvoorlichting, net als in Delft.
Want journalisten doorzien niet vanzelf
hoe goed de TU/e bezig is.”/

“Ik zou willen dat
de voorzitter van de
TU/e ook eens aan
de telefoon hing”

heid, dan bel je die man van de krant. Ik
word nooit gebeld door de faculteiten.
Hebben deze mensen überhaupt het
gevoel dat ze zich ergens moeten presenteren? Misschien niet. Fontys doet dat
anders. Wintels, de nieuwe voorzitter van
het CvB, gaat met de bezem door de organisatie en hij wil dat graag vertellen. Hij
duikt overal op en weet zijn verhaal te
brengen. Ik zou willen dat de voorzitter
van de TU/e ook eens aan de telefoon
hing. Nog nooit gebeurd.”
Sven de Jong is wetenschapsjournalist bij
Kennislink.nl, een populair wetenschappelijke website gericht op scholieren,
studenten en het algemeen publiek.

Voor zijn werk houdt hij zich op de hoogte
van het onderzoek aan alle technische
universiteiten. Voor hem zijn de persberichten een
belangrijke
bron. “De drie
technische
universiteiten
sturen wekelijks
een soort
nieuwsbrief. Bij
Eindhoven zijn
dat vaak artikelen uit Cursor. Delft zendt
meestal promoties en wedstrijden.
Twente is een mix. Daarnaast heb je extra
persberichten bij bijvoorbeeld publicaties
in vooraanstaande bladen.”

Een veelgehoord argument voor de
afwezigheid van TU/e-onderzoek op de
Nederlandse televisie is dat de redacties
van programma’s ervoor kiezen naar
Delft te gaan, omdat die stad dichterbij
Hilversum is.“Dat geldt voor ons zeker
niet”, zegt Roland Postma, als eindredacteur inhoudelijk verantwoordelijk voor
het wetenschapsprogramma Nieuwslicht.
“Wij zijn op dit moment zelfs aan het
draaien bij Liquavista, een Philips spinout. We hebben geen voorkeur voor Delft
of Eindhoven. Het werkt bij ons andersom: we hebben een onderwerp en gaan
rondbellen om te bepalen waar we dat het
best kunnen maken. Afstand is daarbij
geen criterium.”
Wel is het zo dat Delft meer onderzoek
heeft te bieden, zeker met de aansprekende
afdeling Lucht- en Ruimtevaart en een
hoogleraar als Wubbo Ockels. “De TU
Delft is in dat opzicht meer zichtbaar,
en ze willen er graag over vertellen.”
Het verbaast Postma dat voorlichters van
universiteiten
zo passief zijn
in hun benadering van de
media. Dat zag
hij al toen hij
een aantal jaar
geleden
televisiemaker
was bij Klokhuis, een jongerenprogramma met veel aandacht voor wetenschap en
kennis. “Je krijgt een persbericht en dat
was het. Terwijl je toch kunt bedenken
welke onderwerpen bijvoorbeeld interes-

“De Eindhovense
onderwerpen vragen
een stukje verbeelding”

.
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TU/e-brede ict en statistiekcursussen
Cursus Categorical Data Analysis

In het kader van het ‘Continuing Engineering
Education /Eindhoven’-initiatief, CEE/e, vindt op
11 en 12 februari 2010 de cursus ‘Categorical Data
Analysis with SPSS/PASW’ plaats. Zowel traditionele als moderne methoden voor het analyseren
van kruistabellen worden besproken, waaronder
logistische regressie. Deelname is mogelijk voor
studenten, medewerkers en alumni van de TU/e.
Voor nadere informatie en inschrijving:
www.win.tue.nl/ceee of j.j.m.rijpkema@tue.nl.

van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Interactive Measurements of ThreeDimensional Branching Objects’. Kruszynski
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr.ir. R. van Liere.
L.J. Astola MSc verdedigt op woensdag 27 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 ‘Multi-Scale Riemann-Finsler Geometry
Applications to Diffusion Tensor Imaging and High
Angular Resolution Diffusion Imaging’. Astola promoveert aan de faculteit Wiskunde & Informatica.
De promotor is prof.dr. L.M.J. Florack.

Cursusprogramma januari en februari

doen en zo niet onnodig studievertraging oploopt.
Als bestuurslid ben je namelijk ongeveer een halve
dag in de week bezig. Dit houdt o.a. in het organiseren van activiteiten, promotiewerk en contacten
onderhouden met bedrijven. Daarnaast krijg je een
gratis lidmaatschap, trainingen en bestuurservaring.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar
kiviniria@tue.nl of kom langs op de KIVI NIRIA
kamer in HG 0.25.

Diversen
Humanity in Action

Inschrijven zomerprogramma
Studenten die geïnteresseerd zijn in mensenrechten
en minderheden kunnen zich inschrijven voor het
vier weken durende zomerprogramma Humanity
in Action. Tien studenten kunnen deelnemen aan
het Nederlandse programma (van 3 juni tot 4 juli)
en drie studenten aan het programma in New York
(van 7 juli tot 9 augustus). Belangstellenden
kunnen zich tot 5 februari aanmelden via
www.humanityinaction.org.

Cursusprogramma januari: Outlook/Word 2007
en Latex (in de avonduren). Februari: HTML,
programeren in C, SharePoint 2007, Categorical
data analysis met SPSS, Cascading Style Sheets,
PHP and MySQL en Latex Advanced.
Op de site www.ictcursussen.tue.nl staat het totale
cursusprogramma voor 2010. Deelname is mogelijk
voor studenten, medewerkers en alumni van de TU/e.

Ir. P.J.A. Harpe verdedigt op woensdag 27 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 ‘Concepts for Smart AD and
DA Converters’. Harpe promoveert aan de faculteit
Electrical Engineering. De promotor is prof.dr.ir.
A.H.M. van Roermund.

Dienst Interne Zaken

Afscheidscollege

Maandag: pizza tonijn of pizza 4 kazen; gehaktbal
op een mix van tomaat-courgette, skin off wedges,
zomergroenten; varkensvlees teri yaki, djuvec rijst,
China-mix.

Prof.dr. A.T.A.M. de Waele houdt op vrijdag
29 januari zijn afscheidscollega als hoogleraar bij
Technische Natuurkunde. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel
van zijn afscheidscollege is ‘Vijftig jaar in de kou’.

Interviewers gezocht. Per huisbezoek bij respondent
verdien je twintig euro. Ook Turks- en M-Arabisch/Rifberbers-sprekende interviewers (studenten)
gezocht. Interesse in bijbaantje? Mail naar
URBAN40@gvo.unimaas.nl.

Uitreiking
Marina van Damme Beurs

Netwerk Bedrijfsethiek Nederland

Op donderdag 28 januari wordt de Marina van
Damme Beurs uitgereikt. Dit gebeurt om 16.00 uur
in de Blauwe Zaal van het Auditorium.

Jaarlijks looft het Netwerk Bedrijfsethiek Nederland
de NBN-Rabobank Scriptieprijs uit aan de schrijver/
schrijfster van de beste afstudeerscriptie die
bedrijfsethiek, integriteit en/of maatschappelijke
verantwoordelijkheid als hoofdonderwerp heeft.
Ook kunnen scripties worden ingediend waarbij
bedrijfsethiek een belangrijke invalshoek is binnen
een bredere probleemstelling. Voor zowel masterals bachelor-scripties is er een prijs van duizend
euro beschikbaar. Tot 15 februari 2010 kunnen
afstudeerwerkstukken worden ingezonden, die in
het kalenderjaar 2009 goedgekeurd zijn bij een in
Nederland gevestigde universiteit of hbo-instelling.
De scripties kunnen digitaal worden ingediend via
www.bedrijfsethiek.nl.

Avondmaaltijden Auditorium

Dinsdag: vegetarische aardappelschotel; hutspot
met hachee; runderbiefstuk, stroganoffsaus, rösti
rondjes, luxe gemengde salade.
Woensdag: Zuid-Duitse pasta met kaas en uien;
gegrilde kippenpoot, aardappelpuree, broccoli;
gepaneerde schol, vissaus l’ Armoricain, kleine
krieltjes met peterselie, peultjes.
Donderdag: Braziliaanse stoverij met krieltjes;
gepaneerde karbonade, jus, gekookte aardappelen,
wortelschijfjes; kalkoenrollade in gevogeltesaus,
aardappelpuree met groenten, schorseneren.
Vrijdag:
Geen avondopenstelling.

Mensen
Promoties
H.M. Cheema MSc verdedigt op maandag 25 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 ‘Flexible Phase-Locked Loops and
Millimeter Wave PLL Components for 60-GHz
Wireless Networks in CMOS’. Cheema promoveert
aan de faculteit Electrical Engineering. De promotor
is prof.dr.ir. A.H.M. van Roermund.
Drs. K.J. Kruszynski verdedigt op maandag 25 januari
zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen

Universiteit Maastricht
Interviewers gezocht

De thesis dient in digitale vorm bij het bestuur
van de Multatuli-lezing ingediend te zijn ultimo
1 april 2010.
Het volledige reglement kan worden opgevraagd
bij de Stichting Multatuli-lezing Nederland tel:
076-5221078 / 076-5221078.

Vacatures
Postdoctoral researcher for the STW-project
E-coagulation (V32.053), Eurandom, department
of Mathematics and Computer science (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2.379 t/m
3.755 euro).
PhD CFD for flame ionization sensor (V35.1025),
Combustion Technology, department of Mechanical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris
maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
PhD Transient plasma for air purification (V36.381),
EES, department of Electrical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1
promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
PhD Pulsed power switching (V36.382), EES,
department of Electrical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage
1 promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).

Scriptieprijs bedrijfsethiek

Dienst Algemene Zaken

Inleveren beschilderde spaarvarkens
kerstpakket
Op woensdag 27 januari tussen 12.00 en 18.00 uur
kunnen de beschilderde spaarvarkens worden ingeleverd bij een medewerker van Holland Art Gallery
in de hal van het Hoofdgebouw. De prijsuitreiking
vindt plaats op woensdag 3 februari om 16.00 uur
(ook in de hal van het Hoofdgebouw).

Studentenleven
KIVI NIRIA

Stichting Multatuli-lezing
Nederland

KIVI NIRIA Students Eindhoven is op zoek naar
nieuwe bestuursleden: enthousiaste mensen die
het grootste ingenieursnetwerk van Nederland
optimaal willen benutten, voor zichzelf én voor
andere studenten.
Dus lijkt het je leuk om carrière gerichte workshops,
lezingen en excursies te organiseren? Zoek je
aansluiting bij het bedrijfsleven? Zin om eens iets
anders te doen dan alleen te studeren? Dan kan
het bij KIVI NIRIA Students!
Het mooie is dat je dit allemaal naast je studie kan

Heeft jouw masterthese betrekking op de multiculturele samenleving, is die goedgekeurd in 2009
en als zeer goed beoordeeld?Dan kom je in aanmerking voor de Cordaid Multatuliprijs 2010. De prijs
bestaat uit een bedrag van maximaal tienduizend
euro t.b.v. vervolgonderzoek van de laureaat of aan
een door hem/haar aan te wijzen onderzoek op
het themagebied van de Multatuli-lezing.
De thesis bedraagt max. 25.000 woorden met
inbegrip van samenvatting, inhoudsopgave en noten
en is in beginsel publicabel in de serie CordaidMultatuli laureaten.

KIVI NIRIA Students-Eindhoven
zoekt versterking

Cordaid Multatuliprijs 2010

(Advertenties)

Researcher Optical Communication Systems
(V36.383), ECO, department of Electrical
Engineering (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (2.861 t/m 3.755 euro).
PhD Lightning; From Terrestrial Gamma-Ray
Flashes to Lightning Protection (V36.384),
department of Electrical Engineering (1,0 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27
CAO Nederlandse universiteiten bijlage
1 promovendus (2.042 t/m 2.612 euro).
PhD student ‘Work crafting and work engagement
in human decision processing’ (V39.491), the
Human Performance Management group within
the department of Industrial Engineering &
Innovation Sciences (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus
(2.042 t/m 2.612 euro).
Roostermedewerker m/v (V37.700),
Onderwijsinstituut, faculteit Scheikundige
Technologie (0,5 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 6 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (1.750 t/m 2.433 euro).
Voor meer informatie ga naar: www.tue.nl/vacatures
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Robots worldwide
learn from each other
through database
This week, RoboEarth has
started, a project led by TU/e
which is intended to ensure
that robots in industry and healthcare can learn from each
other and thereby acquire new
actions much faster. To this
end a worldwide database will
be set up from which newly
learned actions can be downloaded. In the project, which
has a budget of 5.6 million
euros, six European partners
will be working together for
the next four years.
“In new environments robots
now still have to reinvent the
wheel time and time again”, says
project leader dr.ir. René van de
Molengraft from the Department
of Mechanical Engineering. “In
project RoboEarth we are developing a kind of World Wide Web
for robots, in which they can
store each task and action that
they have learned. As a result,
other robots anywhere in the
world no longer need to learn
these tasks themselves anymore.
This means that robots can
acquire new actions much
faster.”
One of the challenges for the 21st
century is the development of
robots that can move around in

the human world and carry out
tasks there that are useful to
society, for example in care for
the elderly. As it is, robots cannot
react independently to new situations. Each task carried out by
the robot has been preprogrammed by humans. There is
no collective, worldwide memory
that robots can plug into to
carry out their tasks in a new
environment,
for
instance.
RoboEarth is going to change
that now. It should lead to
someone in Eindhoven being
able to download a task for his
robot which a user in Rio de
Janeiro, in possession of an
identical robot, has taught his
mechanical domestic help.
As stated, the team is led by TU/e.
Other participants are Universität Stuttgart, the ETH Zürich,
Universidad de Zaragoza, Technische Universität München and
Philips Applied Technologies.
The team will be making six
demos, which will demonstrate
the use of RoboEarth; the six
include a robot that can offer
patients in hospital a drink, and
a system that will show how the
knowledge gained by robot A can
improve the performance of
robot B. (TJ)/

.

Very often the brothers Meeldijk, Ruben (23, on the left) and Menno (25), are not recognized
as such. Both study Industrial Design, are working on their final project in the same room and
even have the same coach. They regard it as sheer coincidence: “We both go our own ways.”
Photos: Bart van Overbeeke

Menno began on Industrial Design in 2003, Ruben
in 2005. “It was actually because of Menno that I
got the idea, but I did choose this program myself”,
says Ruben. “It came in handy that I could already
catch a glimpse of how things went, I probably had
a better insight into the study as a result.”
Menno: “When he also came to study here, I
thought for a minute: hang on, can’t he just go
and study Spanish or something? But I did not
really mind. And it actually does make sense:
we come from the same family, have had the
same liberal, progressive education and this
study program fits in well with that.”
Meanwhile Ruben has caught up with Menno,
and consequently they are both in the final stage
of their Bachelor’s program. When both of them
ended up on the fourth floor of the Hoofdgebouw
for their final project, Menno said to Ruben:
“Hey Ruub, we are on the fourth floor, do you
know what that makes us? 2 Brothers on the
4th Floor.”
In contrast to the dance-producers duo from the
1990s Ruben and Menno are not into music.

Ruben is getting to the final stage of his tea
machine with a stress-alleviating function,
while Menno is developing a game controller
for the X-box that you control with your feet.
Can they benefit from each other? Ruben: “Yes,
Menno is a genuine source of reflection. That
has nothing to do with the fact that we are
brothers, though. It is always good anyhow to
see if someone else can shed a different light on
your project.” Menno: “However, we do not really
work together on it. I would not allow that, as I
prefer to do everything myself. Ruben is easier
in that respect.”
The brothers have always been close, also when
they were little. They often played with Lego
together or were racing through Dordrecht on
their BMX bikes. Sometimes this went wrong.
Menno: “You remember? I had adjusted your
brakes once, because we wanted to make a cool
skid. But I had also tightened the front brakes
really well. So he shows up at home with a huge
graze on his head; he had overturned”, says
Menno, with a grin. (SK)

In short
ESC definitively moving to city center
When taken?
December 4th 2009.
What do we see?
This is me and some of my
fellow students and our teacher
at the OOTI group, celebrating
‘Sinterklaas’. This is only part of
our group of twenty people. It’s
a very international group with
a lot of different nationalities,
like Bangladeshi, Russian,
Macedonian, Argentinean,
Chinese, Kuwaiti etcetera.

Why taken?
It’s taken to freeze this happy
moment. It’s typical of this
group. We always celebrate all
birthdays, we organize events
and we go out together every
Friday. Our relation is very good.
We can talk about everything:
politics, religion, but also relationships. I think that’s very
special because we also have
different religious backgrounds.
This good relation reflects on
our work, too. (SK)
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damage at some fifty thousand euros. In order not
to intervene with the police investigation, the crime
has not been given any publicity until now, Jahnke
informs us. Which is why she does not want to say
anything about the location from which the PCs and
monitors were stolen, nor about the manner in which
the theft took place. Jahnke: “I expect that we can
complete the internal investigation in two weeks.
I cannot say anything about the investigation by the
crime squad.”

Student found dead in space box
Photo: Bart van Overbeeke

After many years of negotiations with the municipality of Eindhoven the great wish cherished by the
Eindhoven Students’ Union (ESC) is going to be
fulfilled. The ESC has purchased the monumental
premises at Ten Hagestraat 13 for 516,000 euros
(purchasing costs payable by the purchaser), according to the data of the Kadaster (Land Register).
TU/e is contributing 600,000 euros. The investment
required to make the premises fit for housing a student
club is to be made by the ESC.
For three years the ESC had the ardent wish to move
from the Bunker to the city center. Ten Hagestraat 13,
neighboring premises to Dynamo youth center, would
be a perfect members’ club, provided renovation and
extension are possible. The plans were delayed by the
fact that these premises have a listed-building status,
but on 12 November the Spatial Quality Committee of
the municipality promised to cooperate in the further
realization of the project. Meanwhile the building
permit has been applied for. The ESC expects that it
can move in 2011.

Regional crime squad investigates
major computer theft at TU/e

Around the turn of the year TU/e fell victim to a
major theft: fifty PCs and monitors were stolen
somewhere between 24 December and 4 January.
The regional crime squad and TU/e are investigating
the case internally as well as externally. Ing. Mirjam
Jahnke, head of Security of TU/e, estimates the total

A 23-year-old student of Mechanical Engineering at
TU/e was found dead in his dwelling, one of the space
boxes in the university grounds, on 12 January. The
student appeared to have died several days before that
date.
Later that day the administration of the Mechanical
Engineering Department informed all students and
employees via e-mail about the sudden death.
Operational Manager ir. Alfons Bruekers describes
the reactions to the news as ‘shocked, scared, warm
and sympathetic’. (MvdV)

Bookstore moved

At the beginning
of this year university bookstore
Selexyz Campus
moved to the
ground floor of
the hall of the
Hoofdgebouw,
Photo: Bart van Overbeeke
next to the
Education and
Student Service Center (STU). It had to give way to
the STU, which needs more office space. Bookstore
Selexyz Campus is open on Monday from 10.00 to
14.00 hours and from Tuesday thru Friday from
10.00 to 15.00 hours.
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Huisvesting TU/e wordt
kwestie van delen
De huisvesting van de TU/e moet binnen
tien jaar compacter en duurzamer zijn.
Minder vierkante meters aan gebouwen
en meer ruimtes en voorzieningen die
door verschillende faculteiten worden
gedeeld. Het drukt de exploitatiekosten
en zal leiden tot meer uitwisseling van
onderwijs- en onderzoeksdisciplines.
In 2020 moet het universiteitsterrein in
Eindhoven ook daadwerkelijk uitstralen
dat innovatie daar begint.
Dat zijn in grote lijnen de doelstellingen.
De route ernaartoe wordt bewaakt door
ir. Veronique Marks (47). Zij maakte
in september de overstap van de
Rijksgebouwendienst naar de Dienst
Huisvesting van de TU/e. Op het eerste
oog een ongebruikelijke carrièrestap.
Haar voormalige werkgever geldt immers
als het summum van bouwend Nederland.
“Klopt, de Rijksgebouwendienst is een
stuk groter. Als hoofd projecten ging ik
over veel meer gebouwen, mensen en
geld, maar daarmee was ik ook druk met
management en miste ik de lol van de
inhoud. Ik heb een bouwkundige achtergrond en door mijn komst naar de TU/e
heb ik toch wat teruggewonnen in de
mooie opgave die er ligt. Je bent heel
duidelijk rentmeester van dit gebied en
het primair proces is heel helder. Als
je hier rondloopt, kom je allemaal
twintigers tegen. Dat houdt je jong.”

Tekst/Frits van Otterdijk
Foto/Bart van Overbeeke
Onder de naam TU/e Sciencepark wordt het universiteitsterrein de komende tien jaar opgeknapt en heringericht.
Een aantal faculteitsgebouwen worden gerenoveerd of
geheel vervangen. In de tussentijd moeten de oude
onderkomens overeind blijven. Deze strijd op twee
fronten is sinds enkele maanden in handen van
ir. Veronique Marks. Het nieuwe hoofd van de Dienst
Huisvesting (DH) over de uitdagingen en valkuilen
van het bouwproces.

Hoe is het gesteld met de huidige
gebouwen?
“Ik maak me heel veel zorgen over de
ouderdom van de huisvesting en dan
vooral de installaties. Het gemak
waarmee gezegd wordt: blijf maar een
jaartje langer zitten. Sinds ik hier ben,
hebben we bij Potentiaal twee keer iets
aan de lift gehad. Dat is een installatie uit
1965 en had al twee keer afgeschreven
moeten zijn. Er is geen reserveonderdeel
meer van te krijgen. We laten de lift ieder
jaar keuren en onderhouden hem netjes.
Hij is wel veilig, maar ook oud. Als er
wat stuk gaat, kun je niets vervangen en
is een grote en dure operatie nodig.
Op korte termijn denkt het CvB: zo lang
er niets stuk gaat, jeukt dat ook niemand.
Geld om de oude gebouwen op te knappen,
hebben we niet op de balans staan omdat
we nieuw gaan bouwen. De DH doet
eigenlijk een heel knappe job door die
afgeschreven installaties en gebouwen
in de lucht te houden. Als je naar het
sanitair kijkt; dat is vreselijk gedateerd
maar het loopt nog, er zit niets verstopt
en het is ook redelijk schoon. Qua gedateerdheid en functioneren vind ik dat
de DH dat in de loop der jaren erg goed
gedaan heeft. Daar heb ik erg veel respect
voor.”

Wat is je rol precies?
“Ik ben de schakel tussen het College
van Bestuur enerzijds en de uitvoerders
en gebruikers anderzijds. Mijn rol is
eigenlijk heel simpel: ik geef aan de
partijen door wat er gevraagd wordt en
vertel wat financieel mogelijk is. Wat
de pijnpunten en oplossingen zijn. De
Dienst Huisvesting maakt vooral heel
helder waar de keuzes zitten en wat de
consequenties van die keuzes zijn.”
Wat viel op bij je aantreden?
“Iedere faculteit heeft een eigen gebouw
en doet zijn eigen ding. Als iemand tijdelijk een halletje zoekt of zo, is het voor
ons vaak gokken waar plaats is. Mensen
zijn geneigd om hun ruimte af te schermen, want er zou morgen wel eens
gebruik van gemaakt kunnen worden.
Dat is allemaal heel menselijk en begrijpelijk, maar wat ik mis, is de gedachte dat
we één TU/e zijn. Als je ten opzichte van
Aziatische concurrenten wilt overleven,
kan dat alleen door integraal denken.
Juist die vermenging is volgens mij onze
slag- en concurrentiekracht. Qua huisvesting biedt Campus 2020 daar veel
kansen.”

Hoe sterk is de positie van de
Dienst Huisvesting?

Hoe dan?
“In vergelijking met andere Nederlandse
universiteiten heeft de TU/e de meeste
vierkante meters per persoon. Dat is
gigantisch. Het brengt veel onderhoud
en hoge exploitatiekosten met zich mee.
Om het betaalbaar te houden, moet je
als één TU gaan opereren. Vanuit die
gedachte probeert het College van
Bestuur meer regie te krijgen op de
huisvestingsbehoefte. Waarbij natuurlijk
de vraag van de faculteiten mede bepaalt
hoe we de huisvesting gaan renoveren
om het moderner en aanlokkelijker te
krijgen voor de studenten. Vanwege de

plekken staan ter discussie.
We hebben deeltijdhoogleraren voor
twee dagen in de week met een eigen
kantoor. Niet echt efficiënt, maar huisvesting heeft ook te maken met status.
Toch bewijst Delft dat het ook anders
kan. Toen daar de faculteit Bouwkunde
was afgebrand, had niemand meer een
eigen plek. Er waren gewoon ruimtes met
vier of twee bureaus, laptops en mobiele
telefoons. Dan zie je dat iedereen ineens
veel meer gaat samenwerken. Iedereen
komt een beetje uit zijn hol, uit de gevestigde orde. De TU/e wil ‘The Innovator’
zijn en dan zou je in gebouwen, onderwijs en samenwerking wel wat innovatiever mogen zijn. Je moet natuurlijk niet
ieder uur ergens anders heen rennen,
daar zijn grenzen aan. Je kunt wel
inschuiven, meters sparen en andere
ontwikkelingen stimuleren zodat
mensen beter van elkaar weten waar
ze mee bezig zijn. Onze huisvesting
zou een beetje sexyer mogen.”

duurzaamheid gaat het om minder
meters, maar wel betere meters, om
het onderwijs en onderzoek voor elkaar
te krijgen. En dat is niet altijd een
wens van de faculteiten en zorgt voor
spanningsvelden.”
Kun je een voorbeeld noemen?
“De faculteiten Elektrotechniek en
Natuurkunde komen straks samen in

één gebouw. Zij hebben een programma
neergelegd dat veel meer kost dan er is
begroot. Die begroting is ontstaan vanuit
de gedachte dat er bepaalde onderdelen
afgestoten zou worden. Het gaat bijvoorbeeld over zware labs die niet meer nodig
zouden zijn, maar waar klaarblijkelijk nu
wel weer behoefte aan is. Om de kosten
te drukken, moeten de faculteiten
onderwijs- en onderzoeksruimte meer
gaan delen. Maar ook de eigen werk-

“Op mijn begroting staan alleen gas,
water, licht en onderhoud en dat zijn
allemaal van die dingen waar je niks mee
kunt. Wij zijn heel duidelijk een ondersteunende dienst. Zo simpel is het.
Ik kan niet tegen een faculteit zeggen dat
ze geen nieuwe onderzoekshal mogen.
Ik kan alleen zeggen wat hij kost of
waar alternatieve ruimte is en daar een
mening over hebben, maar het College
van Bestuur neemt het besluit. Je kunt
wel zorgen dat je adviesrol zo sterk wordt
dat je gehoord wordt en faculteiten
met je gaan samenwerken om tot een
draagbaar voorstel te komen. Strategisch
is dat veel handiger. Dan verwerf je een
positie niet vanuit macht, maar omdat je
goed werk levert. Dat is volgens mij ook
het spel. Als je goed adviseert, krijg je
draagvlak.”/

.
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Internationale muzikale invasie: Storioni Festival
Ze zijn al lang graag geziene
gasten in het Frits Philips
Muziekcentrum: de heren van
het Storioni Trio. Hoewel het
van oorsprong Brabantse trio,
bestaande uit de broers Marc
en Wouter Vossen (cello en
viool) en hun vriend Bart van
de Roer (piano), inmiddels over
de hele wereld concerten geeft,
ligt hun hart nog steeds in
Brabant. Ze besloten daarom
hun internationaal opgedane
muziekvrienden naar Nederland te halen voor een tiendaags festival, met Eindhoven
als centrale locatie.
Het festival, dat begon op 14
januari en komend weekend
wordt afgesloten, is opgebouwd
rond het thema ‘Verteld en
gezwegen’. Elk concert vertelt
een verhaal. Soms letterlijk met
een verteller, soms in beeldtaal

door dansers en soms alleen
door de muziek. Het Storioni
Trio krijgt daarbij medewerking
van meer dan 35 internationale
en Nederlandse artiesten.
Hoewel het de derde keer is dat
het Storioni Festival plaatsvindt,
vinden ze het nog steeds
spannend. Na een succesvol
openingsconcert samen met
violist Alexander Kagan en
pianist Thomas Beijer op
donderdagmiddag 14 januari
zitten ze aan de nasi in de
artiestenlounge van het
Muziekcentrum. “Dit was een
enorm spannend moment.
Je zet bepaalde stukken in elkaar
waarvan je van tevoren niet weet
of het gaat werken. Het is heel
mooi als je dan ziet dát het werkt.
De reacties van het publiek waren
fantastisch”, aldus Marc Vossen.
Behalve de concerten verzorgt
het trio tijdens het festival ook

workshops op diverse muziekscholen. Ze vinden het leuk om
met jonge muziekmakers bezig
te zijn. “Wij hebben dat traject
natuurlijk ook doorlopen.
We vinden het belangrijk om
datgene wat wij geleerd hebben
door te geven en om te laten zien
hoe datgene wat wij nu doen,
tot stand komt.” De deelnemers
van de workshops mogen op
zondag 24 januari laten zien wat
ze opgestoken hebben tijdens
het gratis Storioni Academy
Presentatieconcert in het
Frits Philips Muziekcentrum.
Voor dit concert betaal je alleen
servicekosten à 1 euro; kaarten
bestellen kan alleen aan de
kassa. (SK)/

.

Meer informatie over het programma:
www.storionifestival.nl

Pijnlijk ongemak in ‘Stand Up’ door Het Zuidelijk Toneel
‘Stand Up’ gaat over zes beginnende stand-upcomedians die
op een avond beurtelings moeten
optreden. Er is een talentscout
in de zaal die aan het eind van de
show twee van hen zal uitkiezen.
Deze zelfingenomen, bezonnebrilde scout geeft de mannen
mee: “Doe je ding! En onthoud:
comedypubliek staat slechts één
stap boven musicalpubliek.” Bij
die stelling voelen ze zich niet
allemaal even prettig en er ontstaat een heftige discussie en
innerlijke twijfel. Maar het
‘ding’ moet gedaan worden en er
staat wat op het spel, dus zoeken
ze toch één voor één de microfoon en het spotlicht. En dat
loopt niet voor iedereen goed af.
Voor deze voorstelling werken
acteurs van Het Zuidelijk Toneel
samen met stand-upcomedians
van Comedy Train. Een samenwerking waarbij over en weer
wat van elkaar kan worden opge-

De cast van ‘Stand Up’. Foto: Phile Deprez

Reigen: carrousel van menselijke lusten
Een estafette van seks,
een carrousel van menselijke lusten, een rondedans van personages
op zoek naar seksuele
bevrediging. Dat is
‘REIGEN ad lib’, de nieuwe
voorstelling van het
kleine Amsterdamse
toneelcollectief Dood
Paard, zaterdagavond
op de planken van Plaza
Futura.
‘Welkom, hijgerige hangbuiken en hitsige schatjes.
U krijgt de gelegenheid om
deze avond uw door onbeteugeld zingenot
afgestompte zenuwen te
laten kietelen’, belooft
Dood Paard de bezoekers
van ‘REIGEN ad lib’. De
voorstelling is gebaseerd
op de klassieker ‘REIGEN’
van de seksbeluste Oostenrijker Arthur Schnitzler:
een verzameling korte

scènes tussen heel verschillende personages met
hetzelfde doel: seks. Het
stuk uit 1896 maakte arts
en schrijver Schnitzler
zowel beroemd als verguisd;
het veroorzaakte destijds
zoveel ophef dat het lange
tijd niet mocht worden
opgevoerd.
De hoer en de soldaat,
de soldaat en het kamermeisje, het kamermeisje
met de jongeheer - in
estafettevorm bedrijven
de hoofdpersonen in
‘REIGEN’ steeds vluchtig
de liefde. Schnitzler
beschreef vooral de aanloop
en het vervolg, niet de
daad zelf. In het boek werd
deze eerder onder meer
weergegeven met een rij
bloemetjes of sterretjes.
In de bewerking van Dood
Paard spelen, springen en
rollebollen de halfnaakte
acteurs op en over zestig

groezelige, gebruikte
matrassen die het decor
vormen. De daad zelf wordt
verbeeld met videoprojecties op de gordijnen
erachter, ondersteund door
opzwepende muziek.

‘REIGEN ad lib’ is op zaterdag 23 januari
vanaf 20.30 uur te zien in theater
Plaza Futura aan de Leenderweg. Zie
www.plazafutura.nl en www.doodpaard.nl.
Kijk voor een korte impressie ook op
YouTube, trefwoorden ‘reigen dood paard’.

Preuts

Met zijn stuk stelt
Schnitzler ‘s mens
burgerlijkheid en dubbele
seksuele moraal aan de
kaak. Iedereen doet het,
maar wel in het geniep.
Volgens Manja Topper gaat
het voor Dood Paard meer
over “de geheimen voor
jezelf: je geheime fantasie
of overspel”, aldus de
actrice in het Parool. “De
samenleving is wel opener
geworden over seksualiteit,
maar er zijn nog steeds
afspraken en dogma’s over
lust. We leven eigenlijk in
een preutse, kinderachtige
tijd.” (MvdV)/

.

Foto’s: Sanne Peper

stoken. Acteur Mark Kraan, die
de rol van stand-upcomedian
Kees speelt: “Volgens mij is het
voor een stand-upper moeilijker
om te acteren, dan voor een acteur
om te stand-uppen. Omdat hij
materiaal van een ander moet
doen. Wij zijn het gewend om
een personage te spelen.” John
Buijsman, in het stuk de coach
van de stand-upcomedians, vult
aan: “En wat ik te gek vind aan
stand-upcomedy is dat ze het
met helemaal niks doen. Dat
vind ik ontzettend knap.”
(SK)/

.

Op 26, 27 en 28 januari speelt HZT try
out-voorstellingen in het Parktheater.
Kaarten kosten 12 euro, bezoekers
jonger dan 26 betalen 7,50 euro.
Houders van de CJP-pas krijgen van HZT
twee kaarten voor 7,50 euro. De reguliere voorstelling gaat op 29 januari
in première. Meer informatie en
reserveren via www.parktheater.nl.
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“Doppio was het leukste
woord in het woordenboek”

Vissers gepresenteerd als profrenner

Foto: Cees van Keulen

Voor Job Vissers, student Scheikundige Technologie, is een nieuw leven begonnen: sinds
1 januari van dit jaar is hij professioneel wielrenner. Skil-Shimano, waar hij eerder een
paar maanden stage liep, presenteerde Vis sers vrijdag 15 januari in Rotterdam als één
van de vijfentwintig profrenners in deze ploeg.

Eind maart hoopt hij zijn af studeerpraatje te houden en
zijn ingenieurstitel te halen,
maar verder stort hij zich de
komende jaren voor honderd
procent op het wielrennen.
2010 ziet hij bovenal als
leerjaar: “Ik wil er zijn voor
mijn ploeggenoten, mezelf
verbeteren en kijken of ik kan
slagen als profrenner.”
Concrete doelen stelt hij zich
voor dit seizoen nog niet.
“Wel wil ik graag de Vlaamse
klassiekers rijden en hoop ik
zodoende mijn sterke punten
te ontdekken.”
De verwachtingen van de 25jarige Vissers, die afgelopen
jaren diverse criteriums won
en zich daarmee in de kijker speelde bij
diverse profploegen, zijn hoog. Ploeggenoot
Koen de Kort, afgestudeerd bewegings wetenschapper: “Hij kan nu volledig voor
het wielrennen gaan leven. Tijdens het
trainingskamp heeft hij al een goede indruk
gemaakt.” (CvK)

Studententoneelvereniging Doppio vierde
zaterdag 16 januari haar 25-jarig bestaan. De
lange zoektocht naar oud-leden wierp zijn
vruchten af: van de achthonderd oudDoppianen kwamen er ruim tweehonderd
naar de reünie. Een van de eerste bestuurs leden kwam speciaal over uit Engeland en
ook de initiatiefneemsters van de oprichting
van Doppio, Loes Herremans en Marian Over dijk, waren aanwezig.
Behalve heel veel bijpraten werden er, hoe
kan het ook anders, ‘stukjes’ gedaan. Het
allereerste bestuur nam de jongere genera ties Doppio mee naar de jaren tachtig, toen

het allemaal begon. In verband met een
mannenoverschot moesten toen vaak
stukken herschreven worden zodat een
h e t e r o s e k s u e e l st e l e e n h o m o p a a r w e r d ( “ e n
dat was wat in die tijd hoor”), of er gewoon af
en toe erg bonkige ‘vrouwen’ op het toneel
verschenen.
En hoe was de naam Doppio ook alweer
ontstaan? Kwam het nou van ‘dubbel’ in het
Italiaans, of het tweekoppige hondje van
Artemis, de godin van de jacht? Het eerste
bestuur helpt de Doppianen uit de droom.
“Het was gewoon het leukste woord in het
woordenboek.” (SK)

Legaal etteren in Feyenoordstadion
Altijd al willen weten hoe het is om voetbalhooligan te zijn? Bij de Chemiewinkel kun je je
opgeven als figurant in een calamiteitenoefe ning met de beveiliging en de politie in het
Feyenoordstadion op 22 maart.
Achthonderd figuran ten moeten tijdens deze
calamiteitenoefening in diverse scenario’s
weerstand bieden aan de veiligheids -

organisatie van de Kuip.
Als je wilt deelnemen moet je dat vóór
27 januari doorgeven aan de Chemiewinkel
via chemiewinkel@tue.nl. Je moet beschik baar zijn op 22 maart van 17.00 tot 21.00,
locatie: De Kuip in Rotterdam.
De Chemiewinkel benadrukt dat deelname
geschiedt op eigen risico. (SK)

Foto: Rien Meulman

Studenten tillen OCW voor 27 miljoen
Fraude met de studiebeurs
voor uitwonenden kost
naar schatting zo’n 27
miljoen euro per jaar.
Gemeenten mogen straks
controleren of studenten
inderdaad uitwonend
zijn, schrijft Onderwijsminister Ronald Plasterk
aan de Tweede Kamer.
Studenten die bij hun
ouders wonen, ontvangen
een basisbeurs van 93 euro
per maand, terwijl zelfstandig wonende studenten 260 euro krijgen.
Daarom sjoemelen studenten wel eens: ze beweren op
kamers te wonen, terwijl

dat niet zo is. Zo strijken ze
maandelijks 167 euro extra
op.
Vijf procent van de adressen in de gemeentelijke
basisadministratie klopt
niet, bleek onlangs uit onderzoek van het ministerie
van Binnenlandse Zaken.
Als studenten net zo vaak
het verkeerde adres opgeven als andere burgers,
komt de fraude met de uitwonendenbeurs volgens
OCW neer op 27 miljoen
euro per jaar.
Het risico van de fraude
was klein. De Informatie
Beheer Groep stond nooit
op de stoep, en daarbij: er

stond geen boete op.
Hooguit werd achteraf de
beurs voor uitwonenden
omgezet in een beurs voor
thuiswonenden.
Maar daar wil minister
Plasterk verandering in
brengen. Er komen boetes,
huisbezoeken en betere opsporingsmehoden. In uitzonderlijke gevallen wordt
de bewijslast omgekeerd:
dan moet de student
aantonen dat hij inderdaad
woont waar hij zegt te
wonen.

Gevoelig

Dat laatste ligt gevoelig,
niet alleen bij de studen-

tenbonden, maar ook bij
enkele fracties in de
Tweede Kamer. Is omkering van de bewijslast
niet al te rigoureus? Nee,
antwoordt
minister
Plasterk. Alleen als er een
‘specifiek vermoeden’ is en
wanneer ‘uit data-analyse
blijkt dat het risico groot is’
zal dit middel worden
ingezet. Hoe de student
kan bewijzen dat hij ergens
woont? Dat wordt nog
nader uitgewerkt.
Het is nog niet bekend
waar de fraudebestrijders
precies op gaan letten,
maar Plasterk geeft wel
voorbeelden. Als stu-

denten in dezelfde straat
wonen als hun ouders, kan
er wel eens sprake zijn van
fraude. Ook als er abnormaal veel studenten in
hetzelfde huis wonen, is er
een verhoogd risico.
Het heeft geen zin om voor
de
Dienst
Uitvoering
Onderwijs (voorheen IBGroep) een eigen opsporingsapparaat op te tuigen,
vindt de minister. Hij wil
graag aanhaken bij de
sociale recherche van de
gemeenten
en
voert
daarover
overleg.
De
gemeenten zullen daar
extra
middelen
voor
krijgen.

Als studenten een boete
krijgen, moeten ze die
meteen betalen. Plasterk
denkt nog na over de gevallen waarin een armlastige student die boete niet
direct kan voldoen. “Het is
in ieder geval niet mijn
bedoeling dat het bedrag
wordt opgeteld bij de langlopende schuld nu deze
schuld pas minimaal twee
jaar na het ophouden met
studeren hoeft te worden
voldaan en onder zeer
soepele, inkomensafhankelijke voorwaarden kan
worden
afbetaald.”
(HOP)/

.

En hoe is het in Bolivia?

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.

Met nog een maand te
gaan, zit ik nu al ruim
drie maanden in Bolivia.
Het is het armste land van
Zuid-Amerika, maar het
rijkste aan cultuur. Ik ben
hier om een onderzoek te
doen voor het certificaat

voor Technology, Development and Globalisation. Ik onderzoek organisaties die Micro Hydro
Power(MHP) maken.
Dit zijn kleine waterkrachtcentrales die met
kleine rivieren werken,
om afgelegen gemeenschappen van elektriciteit
te zien. Waar het leven in
die gemeenschappen
eerst ophield na 19.00
uur, kunnen kinderen
tegenwoordig ‘s avonds
huiswerk maken en
kijken families ‘s avonds
tv. Het blijkt dat sommige
organisaties beter zijn in
het maken van MHP dan
andere en ik onderzoek
welke factoren hierbij een
rol spelen. Zo zie je bij
overheden die MHP
maken dat de slome,
bureaucratische besluit-

vorming en de discontinuïteit in het management de diffusie aardig
tegenwerken.
Naast mijn stage is er
genoeg tijd om me te
vermaken in de omgeving. Zo heb je hier de
grootste zoutvlakte ter
wereld (zie foto) en een
prachtige jungle. En
Bolivianen weten zeker
hoe je een feestje moet
maken. Zoals ik al zei, is
de cultuur hier nog heel
origineel. In Cochabamba,
waar ik woonde voor het
eerste deel van mijn
stage, wordt elke eerste
vrijdag van de maand
Pachamama (Moeder
Aarde) vereerd door
alcohol aan de aarde te
offeren en vuur te maken.
De originele cultuur en
natuurgeloof blijven

gewoon bewaard!
6 December waren
de verkiezingen. Mijn
Boliviaanse vriendinnetje
moest daarbij helpen. Zo
kon ik alles van dichtbij
meemaken.
In Bolivia is Evo Morales
president, een
socialist afkomstig
van het platteland. De grote
meerderheid staat
achter hem, omdat
hij de armen helpt.
Zo bouwt hij
scholen in
gemeenschappen
en geeft hij geld
aan alleenstaande
moeders. De concurrent was een
liberaal. Het
verliep verder
heel rustig en Evo
is herkozen, iets

wat nog nooit is gebeurd
in Bolivia’s geschiedenis.
Op het moment dat deze
Cursor verschijnt, heb ik
mijn onderzoek afgerond
en reis ik rond in Chili en
Argentinië. Alles bij alles
heb ik hier een super-

goede tijd; het is zeker
een aanrader om hier
naartoe te gaan!
Damien Aussems,
vierdejaars student
Natuurkunde
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Reanimatie voor studentengolfclub De Club
De Club Spring special en
meer samenwerking met
het Studentensportcentrum zijn de maatregelen
die ESGV De Club inzet om
de golfvereniging nieuw
leven in te blazen. Voor
nieuwe leden is een
aantrekkelijk programma
opgezet om het golfvaardigheidsbewijs te halen
en wie wil golfen bij het
Studentensportcentrum
wordt automatisch
proeflid van De Club.
Terwijl overal in het land
studentensportverenigingen hun ledenaantal zien
groeien, is daar bij de

Eindhovense club geen
sprake van. Durand Rekko,
penningmeester van ESGV
De Club, vermoedt dat dat
komt omdat het in Eindhoven ook mogelijk was te
golfen bij het Studentensportcentrum zonder lidmaatschap van ESGV. Wás,
want per 1 februari worden
studenten die een golfcursus willen doen meteen
proeflid. Directeur Wim
Koch: “Dat geldt niet voor
de korte kennismakingscursus van vier lessen,
maar wel voor de baanpermissie en de GVB-cursus.
De studenten profiteren
door dat lidmaatschap van

informatie
vanuit
de
Nederlandse Golf Federatie
en ze zijn hiermee terwijl
ze golfen ook verzekerd via
die bond.”
Rekko is blij met deze
structurele
maatregel.
“Daarnaast hebben wij een
lenteactie om leden te
werven. Op maandag- en
woensdagavond geven we
twee series van negen
weken les. Tussendoor is er
de mogelijkheid om je
baanpermissie te halen en
organiseren we de Drivingrange shoot out. Dat is een
dag van wedstrijdjes om
het golfen te oefenen.” Na
de tweede lessenserie zal

het examen plaatsvinden.
De springspecial wordt afgesloten met clubkampioenschappen./

.

De Club Spring special kost 249
euro (exclusief examengeld) en
start op 1 februari. Inschrijven is
mogelijk door te mailen naar
bestuur@esgvdeclub.nl.

ICTheek winnaar eerste TU/e Puzzle Hunt
Een klein wit potje dat
verstopt zat achter de
verlichting boven een
nooddeur, dat was het
voorwerp waar vijftien
teams in december
dagenlang naar op zoek
zijn geweest. De eerste
TU/e Puzzle Hunt is
achter de rug en zowel de
deelnemers als organisator Stack hebben een
hoop lol gehad. Tot
winnaar is uitgeroepen:
ICTheek & WTB.
Computervereniging Stack
heeft een puzzel gemaakt

in navolging van de MIT
Mystery Hunt. Door het oplossen van twintig, ook in
Cursor
gepubliceerde,
raadsels zou het mogelijk
zijn de verstopplek van een
object te ontdekken. Dat is
geen van de vijftien teams
gelukt. Hoewel de vier
leden van ICTheek & WTB
alle problemen goed had
opgelost, maakte verkeerd
knip- en plakwerk dat ze de
foute kant op gingen. Maar
Stack is trots op hen en
reikte de hoofdprijs uit,
een Playstation 3.
Dat gebeurde onder grote

belangstelling
in
het
Stacklokaal op dinsdag 12
december. Angelo Wentzler, TU/e-alumnus en een
van de initiatiefnemers
voor de Puzzle Hunt, gaf
een toelichting op de oplossingen. Hij legde uit
waarom er bij enkele puzzels de rare eenheid
‘Smoot’ is gebruikt. “De
Smoot is een eenheid die
op MIT is ontstaan als studentengrap - als ontgroening moest een stel studenten een brug opmeten met
medestudent Smoot als
lineaal. De heer Smoot was

5 voet 7 lang en is fysiek
over de brug gedragen
terwijl er streepjes op de
brug gezet werden. Nog
steeds worden periodiek de
maatstreepjes op de brug
bijgewerkt. Wij hebben
deze eenheid als knipoog
naar MIT gebruikt.”
Wentzler noemt de deelname boven verwachting
en denkt dat de moeilijkheidsgraad precies goed is,
gezien de hoge scores. “De
puzzel was in het Engels
opgesteld om exchange
students niet uit te sluiten.
Toch waren er alleen

Marcel Hoogsteder (23)
B generatie 2007,
Mister TU/e 2010

BESTE
KEUS

Maarten Sjoerdsma (23)
B generatie 2006

De complete oplossing en een logboek van de jacht zijn te zien op
www.stack.nl/wiki/Puzzle_Hunt

Anneke Kruyen, derdejaars Technische Natuurkunde
Alice Lammers, vierdejaars Biomedische Technologie
Enitia Karijodinomo, tweedejaars Industrial Design
Janine Paulusse, eerstejaars Technische Innovatie
Wetenschappen

Denk als een INNOVATOR; laat andere mensen het vuile werk voor je doen.
Cursor gaat voor je op pad om de beste keus te zoeken, zodat het studentenleven in Eindhoven nog wat aangenamer wordt: De ConStudentenBond,
da ge’t moar wit. Deze keer onder het mom van ‘Van ’n schone tafel ette
nie lang’, op zoek naar de lekkerste man van de universiteit: Mister TU/e.
Anneke roept uit: “Jammie, deze
blonde hunk mag mij wel elke nacht
in slaap lachen. Zijn schone blonde
lokken zijn misschien ietwat vrouwelijk, maar het geeft wel de doorslag
voor een superschoonheid!” Janine
denkt dat hij een beest in bed is, en
de rest van zijn lichaam ziet er vast
ook goed uit. Hij heeft een grote
glimlach op zijn gezicht en een mooi
koppie. Janine vindt haar zonder gel
-oftewel haar waar je lekker doorheen kunt raggen- altijd erg sexy.
“Schattig”, is het eerste dat Enitia
roept. “Ook al willen mannen dat
niet graag horen.” Het knuffelgehalte
vindt ze erg hoog bij hem. Ze vindt
het ook gaaf dat er geen troep in zijn
haar zit; zo kan ze daar lekker doorheen woelen zonder dat hij zeurt dat
zijn haar in de war raakt. Alice is
de enige dame die deze heer echt
niet ziet zitten; ze vindt hem een
‘wannabe prince charming’.

.

Panel van de week

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

“Zo’n onschuldige, leuk uitziende
jongen zou ik zo aan mijn familie
voorstellen”, roept Alice meteen.
Maar hij is waarschijnlijk iets te lief
voor haar. Die grote diepe ogen
gaan niet onopgemerkt aan Anneke
voorbij; ze verdrinkt er meteen in.
Ze vindt hem ‘lekker als de eerste
hap van een koekje na vijf jaar
vasten’. Enitia moet bekennen dat
ze deze jongen vaker heeft zien
rondlopen en dat ze altijd even
blijft kijken. Ze denkt dat hij een
womanizer is, maar ach, het oog
wil ook wat hè! Janine vindt het tof
dat hij er niet zo doorsnee uitziet.
Zijn kapsel is vlot maar anders en
hij kijkt ontzettend schattig uit
z’n ogen. Ook zij zou hem zo meenemen naar haar familie. Maar ze
kan ook leukere dingen verzinnen
die ze met deze jongen zou kunnen
doen…

Nederlandstalige
deelnemers, al zijn er wel
Chinese
en
Japanse
studenten
ingeschakeld
voor raadsel 6.”
Op de tweede en derde
plaats zijn respectievelijk
de teams Pael en Simon
Stevin geëindigd met beide
achttien
goede
antwoorden. Stack is van plan
volgend jaar weer een hunt
te organiseren. /

“Deze man doet me he-le-maal
niks”, zegt Enitia. Ze vindt zijn
kleding niet mooi, en de zonnebril
van een man moet haar ook staan,
vindt ze (en dat doet deze dus
niet!). Anneke vindt dit echter het
betere werk; ze wil best een paar
uurtjes op schoot zitten bij deze
knaap. Alice vindt dat deze jongen
een leuk koppie heeft; ze zou best
een beschuitje willen eten met
hem. Voor Janine is deze jongen
te gewoon. Op straat zou hij haar
totaal niet opvallen, maar hij is niet
onaantrekkelijk. Ze hoopt voor hem
dat hij een leuke persoonlijkheid
heeft en niet zo burgerlijk is als
hij eruit ziet. Wel doet hij z’n best
om zijn eigen stijl te hebben.

Robin Roelofs (21)
TN generatie 2006

Anneke vindt dat meneer een beet je boos en donker kijkt op de foto.
Hij ziet er maar crimineel uit. “Als
ik iemand nodig heb om iemand te
vermoorden, weet ik bij wie ik moet
zijn”, zegt ze. Bij Janine slaat deze
man helemaal de plank mis.
Ze vindt dat het pak hem arrogant
maakt. De foto ziet eruit alsof hij
model is, dus misschien is hij wel
heel knap in het echt. Enitia vindt
dat hij verveeld kijkt op de foto.
Misschien is hij wel leuk als hij
lacht. Zijn haar vindt ze veel te
lang, en hij lijkt op een typische
studentenbal. Deze man maakt
totaal geen indruk op haar. Alice
daarentegen vindt hem helemaal
geweldig! Hij is vast en zeker
het nieuwe gezicht voor de allernieuwste parfum van Hugo Boss.
“Gelukkig hou ik wel van die
geurtjes”,voegt ze daar aan toe.

Robin de Jong (21)
TBK generatie 2007
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Voor ideeën, tips of deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl • Tekst en foto’s: Anniek den Hamer en Berdien Zwarthoed.

“Deze kaart is nog niet
geactiveerd hè!” Ik voel
hoe de zweetdruppeltjes
o n d e r m i j n d i k k e w i n t e r j as
lijntjes a a n h e t v o r m e n z i j n .
Hier had ik al over gehoord;
er schijnen mensen in
uniform rond te lopen die
volledig vertrouwen op
deze nieuwe techniek.
Chips liegen niet. Ik had
hier ook eigenlijk helemaal
niet moeten zijn. Ik had al
lang in Utrecht moeten zijn.
Naast mij zit een verwarde
Amerikaan die niet begrijpt
waarom hij Schiphol
passeert terwijl hij daar net
vandaan kwam en tegen over me een student uit
Amersfoort die er net achter
komt dat hij toch beter in
Schiphol had kunnen uit stappen. De opluchting dat
ik nog wel de juiste omlei ding aan het volgen ben,
kan de teleurstellende
mededeling dat LeidenUtrecht ongeveer een uur
gaat duren niet echt over stemmen. En dan zit ik ook
nog met die ongeactiveer de kaart. “Dat kon nog niet,
toch?”, probeer ik zenuw achtig. “Jawel, dat kan sinds
vandaag.” Terwijl ik me
herinner dat het uniform
gelijk heeft, ontstaan er
onder mijn winterjas aller lei geometrische patronen
die Fibonacci ongetwijfeld
enorm geboeid zouden
hebben. Het duurt even
voordat ik in de gaten krijg
dat de conductrice me nu
aan het uitleggen is hoe ik
mijn OV-kaart kan active ren. Totaal overdonderd
stamel ik dat ik dat dan
vandaag nog zal doen, maar
ze is al onderweg naar de
volgende onwetende
student. Als vervolgens in
Utrecht blijkt dat ook de
trein naar Eindhoven niet
rijdt, trekt er een soort om gekeerde wave over perron
15. Ik besluit dan maar een
poging te doen om mijn
OV-kaart te activeren. Na
een minuut of drie weet het
apparaat me in gebroken
Nederlands te vertellen dat
“ophalen bestelling tijde lijk niet mogelijk” is. Ik
geef toch de voorkeur aan
een Nederlands sprekende
medewerker van het post kantoor die er misschien
langer dan drie minuten
over doet, maar wel het
gewenste resultaat weet te
bereiken. Heb ik de leeftijd
al bereikt dat ik mag zeuren
over de vooruitgang van
de technologie, of valt dit
écht onder de categorie
“vroeger was alles beter”?
Monique Hendriks is
studente Technische
Informatica

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

Jeroen Briels / 23 / derdejaars
Biomedische Technologie
“Dit is mijn band Anvery. We spelen
melodische punkrock en ikzelf sta
daar rechts met die mooie gitaar.
Deze foto is in maart 2009 gemaakt
op ‘Snorrepop’, een hopelijk jaarlijks
terugkerend festival in de Bosuil te
Weert. Het gaat er simpelweg om om
naar muziek te luisteren met een snor!
Zelf hadden we natuurlijk ook snorren
op, maar door al het gezweet zijn ze
eraf gevallen, maar let ff op de details:
kijk naar het drumstel, jahaaa.
Het publiek droeg
trouwens wel snorren.
Het waarom?
Kijk naar Dave Grohl,
Freddie Mercury en
Jimi Hendrix: echte
rockers dagen
een snor!”

testosterongehalte in hun speeksel werd bepaald.
Wat bleek: bij de mannen die aan shirts roken van
vrouwen in hun vruchtbaarste periode (rondom de
eisprong), nam het testosterongehalte duidelijk toe.
Ook gaven ze aan de nachtshirts van deze vrouwen
het lekkerst te vinden ruiken. De onderzoekers tonen
hiermee volgens hen voor het eerst aan dat mannen
kunnen ruiken of vrouwen vruchtbaar zijn. Wellicht
beïnvloedt dit zelfs onbewust hun gedrag. Of de geur
van parfum ongewenste intimiteiten kan voorkómen,
vertellen de onderzoekers niet. (TJ)

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.

Frans Goossens, beveiliger

Iedere dag heeft Frans een donkerblauw uniform aan.
“Prima kwaliteit”, zegt hij. Van de TU/e mogen de
beveiligers voldoende jassen, sokken, broeken,
blouses, stropdassen, truien, schoenen en T-shirts
bestellen. Alles wat zichtbaar is dus. Ondergoed
moeten ze zelf aanschaffen. De T-shirts die Frans
draagt, zijn overigens van hemzelf. Daar had hij
nog zo’n grote voorraad van, daar hoeft de TU/e
n ie t v o o r t e z o r g e n .
Frans weet waarover hij praat als hij zegt dat de
kwaliteit van de beveiligingsuniformen prima is.
Hij verzamelt namelijk Nederlandse krijgsmacht uniformen. Thuis heeft Frans pakken vanaf 1945.
Het grootste gedeelte is van de luchtmacht. “Tijdens
open dagen van de luchtmacht ontmoet ik heel veel
mensen die wat voor mij kunnen betekenen op dit
gebied.” In een speciaal gebouwde ruimte toont hij op
26 zelfgemaakte poppen de maatwerkpakken. Geklede
tuniek, ceremonieel tenue, avondbaadje, dat zijn de
termen waar een verzamelaar warm van wordt. “Het
nieuwste pak heb ik een maand geleden gekregen.
Het was van luitenant generaal Benjamins. Ik kreeg het
van een kennis. De mensen weten wel dat ik interesse
heb.” Waarschijnlijk gaat Frans hier ook een maatpop
voor maken van purschuim en polyester. In de tentoon stellingsruimte is nog plaats voor tien nieuwe modellen.
Op afspraak kan de collectie gedurende de zomer maanden bekeken worden.
In de wintermaanden krijgen de twee motorfietsen van
Goosens voorrang. Dan kunnen ze lekker droog en warm
staan. De beveiliger is blij dat zijn verzameling niet
compleet is. “Zo blijft zoeken een lol.” (NS)

Dames, spoel die dure parfums maar door
het toilet: als je op zoek bent naar
(fysieke) aandacht van mannen, kun je
ze beter het aangekoekte zweet van je
nachtshirt laten ruiken. Tenminste, op het
moment dat je vruchtbaar bent. Want dat
blijken mannen te kunnen ruiken, al wisten
ze dat zelf niet. Twee onderzoekers uit Florida
vroegen een aantal vrouwen een nachtshirt af te
staan dat ze drie nachten achter elkaar hadden
gedragen. Vervolgens mochten mannelijke vrij willigers aan de kledingstukken ruiken, waarna het

