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“Betaald parkeren voor
medewerkers is onvermijdelijk”
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De eerder afgeschafte nachtbussen
keren niet terug in Eindhoven.
Het zou niet rendabel zijn.
De voornaamste kosten: twee
beveiligers die van vervoerder
Hermes op elke bus moeten
meerijden. Toch vreemd dat men
bijvoorbeeld in Amsterdam kan
volstaan met een standaard
beveiligingscamera, terwijl in
Brabant een half leger nodig schijnt
om buschauffeurs te beschermen
tegen hun eigen passagiers…
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“Als het aan mij zou liggen, wordt het
gratis parkeren voor medewerkers
vandaag nog afgeschaft”, zegt ir.
Veronique Marks, hoofd van Dienst Huisvesting. “Want hoe eerder we beginnen
met het verwerven van inkomsten voor
de bouw van parkeergarages, hoe beter.
De universiteit moet daar geen middelen
voor willen gebruiken die bedoeld zijn
voor onderwijs en onderzoek.”
De bouw van parkeergarages is volgens
Marks onvermijdelijk als de TU/e de
voornemens wil uitvoeren die zijn
neergelegd in het visiedocument ‘TU/e
Science Park’. In dat stuk is onder meer
sprake van het creëren van een autovrij
middengebied tussen de faculteitsgebouwen, de zogeheten Groene Loper.

‘Bescheidenheid siert de mens’,
lijken ze bij Wiskunde & Informatica
te denken. In betrekkelijke stilte
trakteerde de jubilerende faculteit
haar mensen maandag op gebak;
geen opvallend meterslang plakkaat
à la Natuurkunde tegen de gevel,
geen TU/e-breed feest, geen
persbericht richting campuskrant.
Quasibescheidenheid in het
kwadraat, vinden wij. Niks mis
mee om jezelf eens schaamteloos
in het zonnetje te zetten - zeker niet
als je bedenkt dat ‘jouw’ wiskunde
uiteindelijk de moedertaal der exacte
wetenschap vormt. Driewerf hoera
voor Wiskunde & Informatica!

Precies vijftig jaar bestond Technische
Wiskunde op maandag 11 oktober. En
exact dertig jaar bestaat Technische
Informatica in Eindhoven in september
2011. Reden voor koffie en gebak voor
alle studenten en medewerkers van de
overkoepelende faculteit, afgelopen
maandag geserveerd in de ruimte van
GEWIS.
De faculteit heeft bewust gekozen voor
een bescheiden startfeestje in eigen
kring, vertelt directeur bedrijfsvoering
Ruud van de Donk. “We hebben de
afgelopen jaren al een aantal grote
jubileumuitingen gehad. Bovendien
wacht onze faculteit een verhuizing
(naar de vernieuwde W-hal, planning

Rewwwind - www.tue.nl/cursor
In Rewwwind ‘spoelen’ we kort terug
naar de afgelopen week. Welk extra
nieuws is na het verschijnen van
de laatste papieren Cursor op de
Cursor-site verschenen?

Op dit moment bevinden zich daar nog
veel parkeerplaatsen. Ook wordt er op
termijn grond beschikbaar gesteld voor
de bouw van permanente wooneenheden voor studenten, voor bedrijfsgebouwen en voor onderwijsgebouwen
voor Fontys.
In het bestemmingsplan voor het
TU/e-terrein geeft de gemeente toestemming voor ‘gebouwd parkeren’. Marks:
“Dat betekent de bouw van parkeergarages, ondergronds of bovengronds.”
Het College van Bestuur heeft besloten
dat voor het hele terrein één integraal
parkeerbeleid komt. “Dat houdt in dat
voor iedereen op het terrein dezelfde
voorwaarden gaan gelden”’, zegt Marks.
“Op dit moment werkt men bij
Technische Bedrijfskunde aan een
businesscase om te zien hoe de
bouwkosten van de parkeergarages het
beste kunnen worden terugverdiend.
Bouwkunde doet onderzoek naar de
meest geschikte locaties.”
Twintig euro
Marks wil zo snel mogelijk een
‘parkeerclub’ oprichten, met daarin
vertegenwoordigers uit diverse
betrokken diensten. Die groep moet het

parkeerbeleid gaan ontwikkelen. Daar
hoort ook een mobiliteitsplan bij, “want
medewerkers moeten gestimuleerd
worden om vaker de fiets of de trein te
pakken.” Over de kosten of over de
precieze datum van invoering van
betaald parkeren kan Marks op dit
moment nog weinig zeggen. “De
invoering graag zo snel mogelijk, maar
er zal waarschijnlijk nog heel wat water
door de Dommel stromen voor het zover
is. Voor de kosten kijken we onder meer
naar de Radboud Universiteit in
Nijmegen. Daar vraagt men twintig euro
per maand.” (HK)

[E]

Within the foreseeable
future, TU/e staff, too,
will be paying a monthly
fee for a parking spot
at TU/e grounds. The money that will
be coming in, shall be used for the
construction of parking garages. It’s
been decided the entire terrain will
fall under the same parking policy. A
mobility plan is being drawn up that’s
supposed to get staff that is now commuting by car onto bikes or into trains.

Jubileum W&I bescheiden van start
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Binnen afzienbare tijd gaan ook de
medewerkers van de TU/e een
maandbedrag betalen voor het parkeren
op het TU/e-terrein. Met die opbrengsten wordt de bouw van parkeergarages
bekostigd. Voor het hele terrein is
gekozen voor één integraal parkeerbeleid. Er wordt ook een mobiliteitsplan
ontwikkeld dat medewerkers die nu nog
met de auto komen, op de fiets of in de
trein moet krijgen.

voeten aan te geven.”
De overige portefeuilles van het
ministerie moeten nog verdeeld
worden.(HOP)

samenstellen. VVD en CDA leveren
beide zes ministers en vier staats
secretarissen. Donderdag zou het
nieuwe kabinet met de koningin op
het bordes kunnen staan. (HOP)

Zijlstra krijgt hoger onderwijs

Van Bijsterveldt wordt
minister van Onderwijs

Tokkelen vanaf het Auditorium

12 oktober 2010 - Halbe Zijlstra (VVD)
krijgt hoger onderwijs en wetenschap in
zijn portefeuille. Dat heeft de beoogde
staatssecretaris van OCW na afloop van
zijn gesprek met formateur en partijgenoot Mark Rutte laten weten.
Hij heeft er veel zin in, zegt Zijlstra in
een telefonische reactie. “Ik heb in het
verleden natuurlijk een paar dingen
geroepen over een leenstelsel in de
studiefinanciering en kwaliteitsbekosti
ging in het hoger onderwijs”, aldus de
aankomende staatssecretaris, die in de
Tweede Kamer lange tijd woordvoerder
hoger onderwijs is geweest. “Die twee
zaken staan nu allebei in het regeer
akkoord of in het rapport Veerman.
Ik kijk ernaar uit om daar handen en

11 oktober 2010 - Marja van Bijsterveldt
wordt de nieuwe minister van Onderwijs.
Dat heeft een betrouwbare bron in
het CDA bevestigd. Of ze ook hoger
onderwijs en wetenschap in haar
portefeuille krijgt, is nog niet bekend.
Momenteel is Van Bijsterveldt
demissionair staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Na de val van het kabinet nam ze de
beleidsterreinen van de afgetreden
PvdA-minister Plasterk over: hoger
onderwijs, wetenschapsbeleid,
emancipatie, cultuur en media.
Het lager en middelbaar onderwijs
had ze al in handen.
Intussen is Mark Rutte tot formateur
benoemd: hij mag het kabinet gaan

Het duurde een paar uur, maar
uiteindelijk ging het tokkelen vanaf
het Auditorium dan toch van start.
Het was één van de activiteiten die
studievereniging Van der Waals hield
om het 50-jarig bestaan te vieren.
Volgens Anneke Kruyen, voorzitter
van de lustrumcommissie, duurde het
opstarten wat langer dan gepland
omdat de lijnen nog wat strakker en
rechter gesteld moesten worden.
De activiteit leverde vrolijke reacties
van de ‘tokkelaars’ op. Kruyen: “Er werd
volop gelachen. De meesten vonden
het sowieso al apart om op het dak
te staan.” Het tokkelen ging vanaf een
hoogte van vijftien meter en over een
lengte van honderd meter. (JvG)

medio 2012, red.) waarmee al het
nodige gemoeid is, ook financieel.” Van
de Donk benadrukt dat dit niet dé reden
is voor het ingetogen feestje, “maar het
is wel mede daarom dat we het jubileum
niet uit de klauwen willen laten lopen.”
De faculteit heeft voor komend jaar een
aantal jubileumactiviteiten gepland. Zo
wordt studenten en medewerkers
gevraagd “mee te denken over hoe we
de nieuwbouw straks kunnen gaan
opfleuren met kunst van eigen hand”,
aldus Van de Donk.
Op 28 mei volgend jaar houdt de
faculteit een seminar. Volgens de
jubileumsite www.win.tue.nl/50 staan
op deze dag de spin-offs van de faculteit
centraal, maar volgens Van de Donk

[E]

Our Rewwwind feature
provides you with
snippets of last week’s
news. What happened
online after the previous Cursor
magazine was published?
Zijlstra in charge of higher education
October 12, 2010 - Halbe Zijlstra (VVD)
will be responsible for the Higher
Education and Science portfolio. The
intended State Secretary of Education,
Culture and Science said so himself
after his talk with formateur and fellow
party member Mark Rutte.
He’s very excited, Zijlstra says over the
phone. “Of course I’ve said some things
about student loans and quality funding
in higher education”, says the future
State Secretary who used to be the
House of Representatives’ spokesperson
for higher education for quite a while.
“Both those things are now recorded
in the coalition agreement or in the
Veerman report. I’m looking forward
to making it work now”. (HOP)

moet het programma grotendeels nog
worden ingevuld. Op 2 september houdt
W&I een reünie. (MvdV)

[E]

October 11 last, Applied
Mathematics turned
fifty. And Computer
Science and Engineering
is celebrating its 30th birthday come
September 2011. More than enough
reason for coffee and cake for all of the
umbrella department’s students and
staff. The yummy freebies were served
last Monday in the GEWIS area, and
many people were even treated to room
service. Check www.Win.tue.nl/50.

Van Bijsterveldt to be Minister of
Education
October 11, 2011 - Marja van Bijsterveldt
will be the new Minister of Education,
says a reliable source from within the
CDA. Whether she will also be given
higher education and science, is yet
unknown.
Van Bijsterveldt is currently the
outgoing State Secretary of Education,
Culture and Science. After the fall of the
last cabinet, she took up the outgoing
PvdA Minister Ronald Plasterk’s
policies: higher education, science
policy, emancipation, culture and
media. Primary and secondary
education already were her
responsibility. (HOP)
‘Abseiling’ from the Auditorium
It took several hours last Wednesday,
October 6, but finally the Auditorium
abseiling was a go. The activity was
part of study association Van der Waals’
50th anniversary celebration. The stunt
was done from fifteen meters up, and
had a span of a hundred meters. (JvG)
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Gemeente akkoord met Minder aanmeldingen eerstejaars
woon- en bedrijven[E]
bestemming campus
De Eindhovense gemeenteraad heeft
een nieuw bestemmingsplan voor het
TU/e-terrein goedgekeurd. Hiermee
wordt het mogelijk dat zich op het
terrein bedrijven gaan vestigen en
kunnen er permanente wooneenheden
voor studenten gebouwd worden. Het
stuk ligt nu zes weken ter inzage in het
gemeentehuis. Er kan in die periode nog
beroep tegen worden aangetekend.
Met het plan dat nu voorligt, wordt het
mogelijk dat bedrijven zich op het
TU/e-terrein gaan vestigen. Een ander
belangrijk aspect is dat hiermee de
bouw van permanente wooneenheden
voor studenten, promovendi en
postdocs op de campus is toegestaan.
In veel gevallen zal het hier om
buitenlanders gaan. De TU/e denkt dat
daar duizend tot twaalfhonderd
wooneenheden voor nodig zijn. ‘Voor
een gedeelte, circa vijfhonderd
eenheden, wordt woonruimte voor die
doelgroep geboden in de stad.
Additioneel is een substantiële
voorraad binnen TU/e Science Park
dus noodzakelijk’, zo meldt het
visiedocument.
In het bestemmingsplan wordt een
bouwcapaciteit van zevenhonderd
wooneenheden toegestaan. Die
permanente eenheden zijn gepland in
de directe nabijheid van de huidige
tijdelijke woonunits, de zogeheten
spaceboxen. Die staan achter het
gebouw van de faculteit Electrical
Engineering en zullen verdwijnen zodra
de permanente wooneenheden
gebouwd zijn. “Dat bouwen gaat de
universiteit overigens niet zelf doen,
maar daar zullen geïnteresseerde
bedrijven voor aangezocht worden”, zo
laat ir. Veronique Marks, hoofd van
Dienst Huisvesting, weten.
Verkeersoverlast
Het nieuwe bestemmingsplan dat nu
door de gemeenteraad is goedgekeurd,
is gebaseerd op het visiedocument
‘TU/e Science Park’, dat eind 2009 werd
opgesteld. Tegen een voorafgaand
ontwerp-bestemmingsplan dat van

17 juni tot 29 juli van dit jaar voorlag,
werden in die periode door verschillende partijen bezwaren -in ambtelijk
jargon ‘zienswijzen’- ingediend.
Bewoners van de Javalaan waren bang
voor verkeeroverlast in hun straat,
wanneer er permanente bewoning op
het terrein komt. De gemeente vond dat
er gezien het type bewoners -studentenen de ligging van de Javalaan, geen
reden was om die zienswijze gegrond te
verklaren.
Gedeputeerde Staten (GS) van
Noord-Brabant miste in het plan de
motivatie waarom binnen een zone van
vijftig meter rond de Dommel extra
woonbebouwing kan worden gerealiseerd, wat kan leiden tot aantasting van
de Ecologische Hoofdstructuur. Ook
ontbrak volgens GS een verantwoording
‘over de plancapaciteit (studentenhuisvesting) in relatie tot de in regionaal
verband gemaakte afspraken over
woningbouw en anderzijds de wijze
waarop die zich verhoudt tot de binnen
de gemeente beschikbare harde
plancapaciteit’. Volgens de gemeente
vindt er geen extra woonbebouwing
plaats binnen een zone van vijftig meter
en is er een plan dat juist gericht is op
het behoud, herstel en ontwikkeling van
de natuurlijke en landschappelijke
kwaliteiten van de Dommel en de
oevers. Verder verwijst de gemeente
naar diverse afspraken en convenanten
die de afgelopen jaren zijn afgesloten
om tegemoet te komen aan de vraag
naar kwalitatief goede, structurele
studentenhuisvesting. (HK)

[E]

The City of Eindhoven
approved a new TU/e
zoning plan. The plan
allows for companies to
set up on TU/e grounds, and facilitates
the building of permanent student
accommodation. The document will be
deposited for inspection at city hall for
the next six weeks, a period in which
anyone can still lodge appeal.

Symposium WISE en CEC

De TU/e en de media
De TU/e is minder zichtbaar in de media
dan andere universiteiten van Nederland.
Op veel fronten is dit een gemis,
bijvoorbeeld bij het werven van fondsen
en bij het aantrekken van nieuwe
studenten. Over het belang van het
vergroten van de zichtbaarheid van
de TU/e houdt WISE-Network in
samenwerking met het Communicatie
Expertise Centrum dinsdagmiddag
26 oktober een symposium: ‘TU/e and
your research in the media: What’s
new(s)?’.
Hoogleraar luchtvaarttechniek Hester
Bijl van de TU Delft zal spreken over
haar eigen ervaringen met media en
freelance wetenschapsjournalist Herbert
Blankesteijn vertelt hoe hij onderzoek
in de spotlights zet. De pr-plannen van
de TU/e worden verduidelijkt door
wetenschapsvoorlichter Ivo Jongsma.

De lezingen vinden plaats in de
Blauwe Zaal vanaf 15.30 uur. (NS)
Tot 15 oktober 18.00 uur is het mogelijk
in te schrijven via wise-network@tue.nl.
Alleen voor wetenschappelijk
medewerkers.

[E]

On October 26, a
conference will be
held on TU/e’s visibility
in the media. It can
and should be greater. The event is
organized by the WISE network and
the Communications Expertise Center.
You can join the conference by signing
up via wise-network@tue.nl.

De TU/e heeft dit jaar definitief 8 procent minder aanmeldingen dan vorig jaar (peildatum 1 oktober). Hadden zich vorig
jaar 1 oktober 1.228 studenten ingeschreven, nu zijn dat er
1.124. Een sterke daling is te zien bij de faculteit Industrial
Engineering & Innovation Sciences (IE&IS). Industrial Design,
Technische Wiskunde en Werktuigbouwkunde hebben
procentueel gezien de grootste toename. (JvG)

This academic year, TU/e definitely received 8
percent fewer applicants compared to last year
(reference date: October 1). Whereas last year
1,228 students enrolled, this year saw only 1,124
new applicants. The Department of Industrial Engineering &
Innovation Sciences (IE&IS) showed the greatest drop. Industrial Design, Mechanical Engineering and Applied Mathematics show the biggest growth, in terms of percentage.

Martijn Cox wint Simon Stevin Gezelprijs
TU/e-onderzoeker dr.ir. Martijn Cox
heeft de Simon Stevin Gezelprijs 2010
gewonnen voor zijn onderzoek aan het
kweken van hartkleppen uit lichaamseigen weefsel. Cox kreeg de prijs
afgelopen vrijdag uitgereikt op het
congres van technologiestichting STW.
In een zogeheten ‘elevator pitch’ wist
Cox afgelopen vrijdag de bezoekers van
het jaarcongres van technologiestichting
STW te overtuigen van de relevantie van
zijn promotieonderzoek, dat zich richt
op de productie van een levende
hartklep gemaakt met cellen van de
patiënt. De klep is hierdoor in staat om
te groeien en herstellen. Nu zijn er nog
meerdere operaties nodig bij de patiënt,
omdat de hartklep niet meegroeit.
De TU/e’er moest het opnemen tegen
genomineerden van Erasmus MC en de
Universiteit Leiden en won overtuigend
met 55 procent van de publieksstemmen. “Alle finalisten waren goed; ik
denk dat we hebben gewonnen omdat
we verder zijn in het vermarkten van het
product dan de concurrenten”, vertelt
Cox.
Eén van de belangrijke uitdagingen bij
kweken van hartkleppen is om een klep
te maken die de hoge drukken kan
weerstaan die in het menselijk lichaam
optreden. Cox heeft hiervoor een nieuwe
methode ontwikkeld en getest. Al snel
zag hij in dat het zinvol was om zijn werk
te vermarkten. Daarom richtte Cox met

promovendus op STW-projecten van het
voorgaande jaar. Het is een aanmoedigingsprijs van vijfduizend euro, te
besteden aan een activiteit ter
bevordering van de wetenschappelijke
loopbaan van de onderzoeker.

Martijn Cox. Archieffoto | Bart van Overbeeke

zijn collega-onderzoekster Mirjam
Rubbens in september 2007 het spin-off
bedrijf QTIS/e op. Met QTIS/e, dat in rap
tempo is uitgegroeid tot een bedrijf met
tien werknemers, probeert Cox zijn
onderzoeksresultaten in concrete
klinische toepassingen om te zetten.
QTIS/e was ook met een stand aanwezig
op de aan het STW-jaarcongres
gekoppelde bedrijvenbeurs, vertelt Cox.
“Daardoor hebben we ons werk
voorafgaande aan de presentaties voor
de Simon Stevin Gezelprijs al onder de
aandacht kunnen brengen.”
De Simon Stevin Gezelprijs wordt door
STW jaarlijks uitgereikt aan de beste

Ach en Wee

Meester
De TU/e doet het als vanouds goed bij
STW. Zo werd prof.dr. Philip de Goey,
hoogleraar Verbrandingstechnologie
aan de TU/e, eerder dit jaar benoemd tot
Simon Stevin Meester 2010. Deze
onderscheiding is de belangrijkste
Nederlandse prijs voor technisch-wetenschappelijk onderzoek en gaat vergezeld
van een half miljoen euro. Vorig jaar won
dr.ir. Rick Scholte, eveneens van de
TU/e, ook al de Simon Stevin Gezelprijs
voor zijn inspanningen om geluid in
beeld te brengen. (TJ)

[E]

TU/e researcher dr.ir.
Martijn Cox won the
Simon Stevin Fellow
2010 for his research
into growing heart valves from the
body’s own substances. Cox was
awarded the prize last Friday at the
STW technology foundation congress.
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Radboud en FOM eens over
laserfaciliteit FOM Rijnhuizen

TU/e-team wil tweede
humanoid robot bouwen

De Radboud Universiteit en FOM hebben
deze week een basisakkoord getekend
voor de relocatie en financiering van de
laserfaciliteit FELIX/FELICE van het
FOM-Instituut voor Plasmafysica
Rijnhuizen. De laserfaciliteit is het enige
onderdeel van FOM Rijnhuizen dat niet
naar Eindhoven verhuist.

Het EINDroid-team van de faculteit
Werktuigbouwkunde hoopt begin 2011
te starten met de bouw van een tweede
humanoid robot. Afstudeerder Maarten
Dekker ontwierp een opvolger voor de
‘TUlip’, die volgens het team dusdanig
veelbelovend is dat het momenteel
volop lobbyt om het startkapitaal voor
de realisatie rond te krijgen.

De vrije-elektronenlaser FELIX/FELICE
wordt ondergebracht in speciaal
hiervoor aangepaste nieuwbouw in
Nijmegen en moet daar in 2013
operationeel zijn. Doordat de betrokken
medewerkers uit FOM-dienst gaan en in
dienst komen van de Radboud
Universiteit lopen de onderhandelingen

over de verhuizing van FELIX/FELICE
achter op die van de rest van het
instituut, waarvoor in juli al een
Memorandum of Understanding is
getekend.
Volgens voorlichter Gieljan de Vries van
FOM Rijnhuizen waren de medewerkers
van het instituut overwegend positief
over het bezoek aan Eindhoven,
afgelopen week. “Ze zijn goed
ontvangen door universiteit en
gemeente, die ruim tijd hebben gemaakt
om te laten zien wat er in Eindhoven
gebeurt. Ze hebben ook een mooi
overzicht gekregen van de universiteit.”
Naar verwachting wordt het huidige
Memorandum of Understanding over de

overgang naar Eindhoven in december
door het algemeen bestuur van FOM
geformaliseerd. Ondertussen brengt
men in Rijnhuizen in kaart welke
laboratoriumfaciliteiten er op de nieuwe
locatie in Eindhoven precies nodig
zullen zijn. (TJ)

[E]

This week, Radboud University and FOM signed
a basic agreement concerning the relocation
and financing of the FELIX/FELICE laser
facility of the FOM Institute for Plasma
Physics Rijnhuizen. The laser facility
is the only part of FOM Rijnhuizen that
will not be relocated to Eindhoven.

Toekomstige kartrekkers van de regio
De veertien beste 5-vwo-leerlingen van
Eindhoven volgen dit jaar een nieuw
programma: High Tech Room. Achttien
keer komen ze op verschillende plekken
bij elkaar om hun werk- en studiemogelijkheden te onderzoek en vooral
om te leren samenwerken. Afgelopen
dinsdag waren ze op bezoek bij de
TU/e. “Deze leerlingen kunnen alles. Zij
kunnen de kartrekkers worden voor de
regio”, zegt Marc Fleskens, projectleider High Tech Room.
Bart de Jong van het Innovation Lab en
Linco Nieuwenhuyzen van Brainport
Development lieten de leerlingen
dinsdag in De Zwarte Doos de sterke en
zwakke punten van Brainport in kaart
brengen. De interactieve lessen,
opdrachten en excursies vinden ook
buiten de regio plaats. Later in het
programma zal het Rotterdamse
bergingsbedrijf SmitTak ze een radicaal
nieuwe oplossing vragen voor het
werken met steeds grotere containerschepen. Steef Blok, directeur van het
Innovation Lab, zal ze meenemen naar
het Erasmus Medisch Centrum. Meer
TU/e-inbreng komt van onder anderen
hoogleraren Gerrit Kroesen (TN), Koen
Frenken (IE&IS) en Alex van Herk (ST) en
van zes studenten die deelnemen aan
het Honors Program. De overkoepelende opdracht die de veertien vwo’ers
moeten maken, is het schrijven van een

De scholieren achter de door de gemeente verstrekte laptops, die ze na afloop van High Tech
Room mogen houden.

toekomstvisie voor Brainport.
Vera Habraken van het Eckart College is
een van de excellente leerlingen die
door docenten is voorgedragen. “Ik zie
dit als een goede kans om te zien wat ik
straks kan met technologie. Wij stoppen
er tachtig uur in, maar kunnen tegelijk
ook een profielwerkstuk maken. En
wanneer ik uitgeloot word bij Geneeskunde, heb ik tenminste een alternatief.
Ik ben blij dat ik uitgekozen ben.”
De High Tech Room is een initiatief van
de gemeente Eindhoven, in samenwerking met de TU/e, MKB, Philips en JetNet.
(NS)

[E]

Eindhoven’s best
fifth-year pre-university
students are taking a
new course this year
called High Tech Room. They’ll get
together a total of eighteen times,
in order to explore job and study
opportunities, and learn how to work
together especially. Last Tuesday, they
congregated at TU/e. “These students
could be an inspiration for the region”,
says Marc Fleskens, High Tech Room’s
project leader.

Studentenoordeel in Elsevier:
TU/e heeft vijf top-opleidingen
De TU/e heeft, samen met de Universiteit Twente, vijf top-opleidingen in
huis. De TU Delft heeft er drie die zich
de beste van Nederland mogen noemen.
Dit blijkt uit de studentenoordelen in de
Elsevier-special ‘De beste studies, editie
2010’.
Voor haar special ‘De beste studies,
editie 2010’ nam het opinieweekblad 47
veel gekozen bachelorstudies onder de
loep. Uit de Nationale Studenten
Enquête onder ruim 46.000 wo-studenten selecteerde de redactie een aantal
vragen over onder meer het onderwijs,
de docenten, voorzieningen en roosters.
Onderzoeksbureau ResearchNed
berekende voor Elsevier de scores per
opleiding.

Elsevier heeft met de studentenoordelen
geen aparte universiteitenranking
gemaakt. Het blad publiceert alleen een
ranglijst op basis van de oordelen van
hoogleraren en docenten.
In de categorie technische universiteiten
scoren Eindhoven en Twente elk vijf
top-opleidingen. Bij Delft, de favoriet
van de hoogleraren, mogen drie
opleidingen zich de beste van Nederland
noemen.
De Radboud Universiteit Nijmegen telt
maar liefst veertien opleidingen die
volgens studenten de beste van
Nederland zijn. Bij de Universiteit
Utrecht, al jaren de lieveling van
hoogleraren en hoofddocenten, valt
zeven opleidingen die eer te beurt. Dat
zijn er nog altijd veel meer dan bij de

Universiteit van Amsterdam, waar alleen
de opleiding biologie als beste uit de
studentenoordelen komt.
Van de specialistische universiteiten telt
de Erasmus Universiteit Rotterdam zes
‘beste’ studies; de helft meer dan de
onder professoren meer geliefde
Universiteit van Tilburg. (HOP)

[E]

TU/e and the University of
Twente are host to a total
of five top-class studies.
The Delft University of
Technology offers three studies that are
the best in the Netherlands. Results
were taken from students’ opinions
published in the Elsevier magazine
special ‘Best Studies 2010’.

Dr. Dragan Kostic van team EINDroid is
erg enthousiast over het werk van
Dekker, die eerdaags op zijn ontwerp
hoopt af te studeren. Volgens de
projectleider kan ook aan de bestaande
TUlip best nog het nodige worden
gesleuteld, maar zijn de verbetermogelijkheden niet eindeloos, vooral
vanwege de algemene structuur van de
robot. De beoogde nieuwe humanoid
moet onder meer sterker, beweeglijker
en stabieler worden, dankzij aanpassingen aan onder andere de scharnieren
(meer vrijheidsgraden) en de leverbare
kracht hierop. Daarbij verwacht de
teamleider dat de elektronica en
bijvoorbeeld de gebruikte sensoren
eenvoudiger kunnen.
De TUlip wordt tot nu toe gefinancierd
vanuit onder meer 3TU-budget en de
faculteit Werktuigbouwkunde. Om
überhaupt aan de bouw van een tweede
humanoid te kunnen beginnen,
verwacht team EINDroid zo’n veertigduizend euro nodig te hebben. Kostic en
prof.dr. Henk Nijmeijer (hoofd van de
sectie Dynamics and Control) zijn op dit
moment aan het onderhandelen met
onder meer het faculteitsbestuur en het
College van Bestuur voor structurele
financiering van het team.
Ook mikt EINDroid op sponsoring vanuit
het bedrijfsleven, dat volgens Kostic in
de toekomst volop de vruchten kan
plukken van de ontwikkeling van
humanoids. Hij wijst op de inzet van
robots in bijvoorbeeld de gezondheidszorg of in de productie. “De jaarlijkse
RoboCup is een groot evenement dat

Tulip.

wereldwijd media-aandacht trekt. Als
één groot bedrijf ons daarin zou kunnen
sponsoren, zou dat al heel mooi zijn.”
Het team hoopt binnen een paar weken
knopen te kunnen doorhakken over de
bouw van een eventuele tweede robot
en over deelname aan de RoboCup in
2011, in Turkije. Dat laatste zou sowieso
met de huidige TUlip zijn; deelname met
de eventuele nieuwe robot noemt Kostic
‘niet realistisch’. (MvdV)

[E]

The Department of
Mechanical Engineering’s EINDroid Team
hopes to start the construction of a second humanoid robot.
Pending graduate Maarten Dekker
designed a successor to the ‘Tulip’, and
according to the team the prototype is
extremely promising. Actually, they are
currently lobbying to raise funds for its
realization.

Bibliotheken
Bouwkunde en
W&I langer open
De faculteitsbibliotheken van Bouwkunde en Wiskunde & Informatica zijn
vanaf 1 november langer open. Zestig
procent van de bezoekende studenten
pleitte in een enquête voor verlengde
openingstijden, vooral om in de biebs te
kunnen studeren.
Tot nu toe zijn alleen de centrale
bibliotheek en de ICTheek in De Hal op
werkdagen ook na vijven open (tot 22.30
uur en in tentamentijd nog een uur
langer). De overige bieblocaties zijn
dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00
uur, maar twee ervan breiden de
openingsuren bij wijze van proef uit,
daarmee aansluitend op de openingstijden van de gebouwen waarin ze
gevestigd zijn.
De bibliotheek van Bouwkunde is vanaf
1 november op maandag, dinsdag,
woensdag en vrijdag extra open van
17.00 tot 19.00 uur, op donderdagen van
17.00 tot 20.00 uur. De bieb van W&I

blijft dagelijks open tot 19.00 uur. De
bibliotheeklocaties worden tijdens deze
extra uren bemand door student-assistenten en zijn alleen te gebruiken als
studieplaats. Boeken lenen en weer
inleveren kan alle dagen tot vijf uur ’s
middags.
De pilot met de verlengde openingstijden gaat vijf maanden lopen. In april
2011 wordt de proef geëvalueerd.
(MvdV)

[E]

Libraries of the Departments of Architecture,
Building & Planning,
and Mathematics &
Computer Science will extend their
opening times. There will be a fivemonth test period (with opening times
until 7PM, and the one at Architecture,
Building & Planning until 8PM).
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Eindhoven door
“TU/e kan niet achterover gaan leunen” Chinese ogen
CvB-lid mr. Jo van Ham op congres Academisch Genootschap:

De TU/e is de laatste tijd behoorlijk
verwend met hoge posities op diverse
wetenschappelijke ranglijsten, maar
dat neemt niet weg dat het College van
Bestuur van de TU/e bezorgd is over
wat de nabije toekomst gaat brengen.
Dit bleek vrijdag 8 oktober op het
congres ‘Hoger onderwijs: motor van
de kenniseconomie’, georganiseerd
door het jubilerende Academisch
Genootschap in samenwerking met
Brainport Development.

Mr. Jo van Ham, lid van het College
van Bestuur van de TU/e, toonde zich
tevreden met de hoge klassering (114)
in de invloedrijke Times Higher
Education Ranking. De TU/e kwam in
deze lijst als de beste universiteit van
Nederland uit de bus. “Toch kunnen we
niet achterover leunen”, aldus Van Ham.
“De wereld verandert en wij moeten mee
veranderen. We zullen de focus steeds
meer richten op de onderzoeksgebieden
energie en gezondheid. In de toekomst
komt daar smart mobility bij. Helaas is
de instroom van studenten aan onze
universiteit te laag en de studieduur
te hoog.”

De overheid streeft ernaar dat zeventig
procent van de studenten in vier jaar
afstudeert. Het landelijke afstudeer
percentage is momenteel vijftig procent,
terwijl aan de TU/e slechts dertig
procent van de studenten binnen de
nominale studieduur afstudeert. Dit
moet veranderen, vindt Van Ham. “De
regio Zuidoost-Brabant heeft namelijk
veel meer ingenieurs nodig dan wij op
dit moment kunnen leveren.”

Vergrijzen
Dr. Renk Roborgh, de directeur-generaal
voor het hoger onderwijs, toonde zich
eveneens bezorgd. “We hebben steeds
meer hoger opgeleiden nodig in onze
kenniseconomie, terwijl de bevolking
aan het vergrijzen is. Versterking van
onze innovatiekracht is cruciaal.
We moeten alle zeilen bijzetten, want
over tien jaar moet de beroepsbevolking
voor 35 procent uit hoger opgeleiden
bestaan”. Roborgh kon nog niet
aangeven welke bezuinigingen het
hoger onderwijs zullen treffen, maar
zeker is dat de geldstromen voor
research en ontwikkeling minder
worden.

Het belang van het hoger onderwijs
als motor van de kenniseconomie in
Zuidoost-Brabant is onomstreden.
Volgens dagvoorzitter emeritus
hoogleraar dr. Theo Bemelmans zijn
in deze regio op jaarbasis twee- tot
drieduizend hoger opgeleiden meer
nodig dan er nu afstuderen. ”
De toekomst is aan kennisactieve
activiteiten. Willen we blijven meetellen,
dan hebben we onderzoek nodig van
wereldallure”, aldus Bemelmans, die
op termijn voor de TU/e een positie
wenst in de mondiale top-50 van beste
universiteiten. (SP)

[E]

Although TU/e may have
been endowed with
several high rankings in
a number of academic
best-of lists, the TU/e Executive Board
is worried about the university’s near
future. This was revealed last Friday,
October 8, during the conference
‘Higher education: the knowledge
economy’s drive’, which was organized
by the Academic Society and Brainport
Development.

Hoe zie jij Eindhoven? Die vraag stelde
de Chinese studentenvereniging ACSSE
ongeveer een jaar geleden aan Chinese
inwoners van Eindhoven. Het antwoord
komt vrijdag 15 oktober, tijdens de
uitslag van de design competition
‘Eindhoven in the Eyes of Chinese
Students and Engineers’.

als aan een Chinese lantaarn. Het is de
bedoeling dat de mobiele expositie ook
te zien zal zijn op verschillende locaties
in de stad. Daarover moet de komende
maanden meer duidelijkheid komen.
De winnaar wordt 15 oktober bekendgemaakt tijdens een avond die om
19.30 uur begint in het Auditorium. (SK)

De een maakte een strip, de ander een
abstracte schildering van de plattegrond
van Eindhoven op rijstpapier (zie cover
deze Cursor en artikel hieronder), weer
een ander ontwierp een appartement
van bamboe. De 27 beste inzendingen
zullen getoond worden in speciaal
ontworpen objecten die zowel doen
denken aan een gloeilamp (die vanwege
Philips het symbool is van Eindhoven)

[E]

How do you see Eindhoven? The Chinese
student association ACSSE posed this question
to Chinese inhabitants of Eindhoven
about a year ago. The answer is expected on Friday October 15, when the
result of the design competition ‘Eindhoven in the Eyes of Chinese Students
and Engineers’ will be announced.
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Creatief met covers
Over smaak valt niet te twisten - over
wat een mooie voorpagina is, eigenlijk
ook niet. Wel moet een cover in elk
geval raken, prikkelen, de aandacht
trekken, een blad onderscheiden
van de rest en, niet te vergeten, iets
prijsgeven van de inhoud ervan.
Een fraaie foto, een interessante
illustratie; sinds deze jaargang heeft
het beeld op de voorpagina van Cursor
nadrukkelijk de overhand. We zijn
daarom op zoek naar creatieve geesten

aan de TU/e die, binnen een kleine
denktank en in overleg met de redactie,
over deze belangrijke eerste pagina willen meebreinen en (tegen een
passende vergoeding) eventueel ook
uitvoering aan de beste ideeën kunnen
geven. Het gaat om het visualiseren
van onderwerpen op zowel de korte
als wat langere termijn.
Volop geborrel in de bovenkamer?
Vertel ons kort iets over jezelf, je
kennis, kunde en eerste ideeën bij

de ultieme voorpaginaplaat via
cursor@tue.nl.

[E]

Cursor is looking for
creative minds wanting
to have a say in the
design of Cursor’s front
page. This will be done
by means of a small think tank. We’re
also looking for people to realize the
ideas. Please drop us a line when
you’re interested: cursor@tue.nl.

Elphi Nelissen beste
vrouwelijke mkb-ondernemer

Elphi Nelissen. Archieffoto | Bart van Overbeeke

Ir. Elphi Nelissen, oprichter en
mededirecteur van Nelissen Ingenieursbureau, is door de Federatie Zakenvrouwen (FZ) uitgekozen tot vrouwelijke
ondernemer van het jaar in het middenen kleinbedrijf (mkb). Nelissen is fellow
aan de TU/e-faculteit Bouwkunde.
De Federatie koos haar vrijdagavond
tijdens het FZ Award Gala in Utrecht uit
drie genomineerden in de categorie
midden- en kleinbedrijf. Verder waren er
prijzen voor de beste vrouwelijke zzp’er
en de beste internationale zakenvrouw.
De Eindhovense zakenvrouw versloeg in
haar categorie in totaal 25 andere deel-

nemers. ‘Zij combineert groei en duurzaam ondernemen op een perfecte wijze
met elkaar, naast een grote betrokkenheid in haar vakgebied en omgeving’,
aldus de toelichting van de federatie.
De jury looft ook haar inzet op onderwijsgebied, met speciale aandacht voor
vrouwelijke studenten in techniek.
Nelissen is onder meer juryvoorzitter
van het Marina van Dammefonds, dat
financiering beschikbaar stelt aan
vrouwelijke studenten in de techniek, en
bestuurslid van VHTO, een landelijk
expertisebureau dat zich inzet om meer
meisjes en vrouwen te interesseren voor
een bèta- of techniekopleiding.

Nelissen is zeer verguld met de titel
- ook al kon ze de prijs wegens een
verblijf in Praag niet zelf in ontvangst
nemen: “Het is toch een erkenning,
zowel voor mijzelf als voor mijn medewerkers. Het draagt bij aan wat extra
naamsbekendheid - voor mijn bureau én
bij het uitdragen van mijn pleidooi voor
meer vrouwen in de techniek. Voor beide
ga ik met hart en ziel”.
Dat laatste blijkt ook uit de samenstelling van haar ingenieursbureau, waar 42
procent van de 70 medewerkers vrouw
is. “Daar zit geen bewust beleid achter;
ik probeer gewoon de goede persoon
voor de goede plek te selecteren. Maar
ik vind het wel heel goed dat we, zeker
in onze branche, relatief veel vrouwen
hebben; een gemengd team werkt veel
beter.” (IJ/MvdV)

[E]

Elphi Nelissen, MSc,
founder and co-manager
of the Nelissen Engineering Agency, has been
proclaimed Businesswoman of the Year
in the category small and medium enterprises (SME) by the Federation of Businesswomen (FZ). Nelissen is a fellow at
the TU/e Department of Architecture,
Building and Planning.

Yanliu Lin. Foto | Rien Meulman

“De kaart gaat altijd met me mee”
Yanliu Lin komt uit China en promoveert aan de faculteit Bouwkunde.
Onlangs nam ze deel aan de wedstrijd: ‘Eindhoven through the eyes of
Chinese students’. Een ontwerpwedstrijd voor Chineese studenten waarin
ze kunnen laten zien hoe zij Eindhoven ervaren. Op de voorpagina van
deze Cursor prijkt het ontwerp van
Lin: een creatieve weerspiegeling van
de kaart van Eindhoven. De tekening
is in werkelijkheid 140 x 70 cm en is
getekend op rijstpapier.
Waarom de kaart van Eindhoven?
“Ik houd ervan door de stad te fietsen
en waar ik ook naartoe fiets: de
citymap gaat met mij mee. Voor mij is
het veel meer dan alleen een kaart,
want het staat in verbinding met de
plaatsen, activiteiten en mensen die ik
heb bezocht. Met behulp van de
citypmap arriveer ik steeds weer op
een andere plaats. Ik gebruik nog
steeds dezelfde kaart als vier jaar
geleden. De kaart heeft me al naar
vele mooie, interessante en nieuwe
plaatsen gebracht en herinnert me aan
bepaalde sferen en emoties. Het is
een bonte verzameling van allerlei
herinneringen.”
Symboliseert de kaart ook een
favoriete herinnering?
“Nee, altijd als ik naar de kaart kijk,
herinner ik me weer iets anders. Maar
de tekening symboliseert in ieder
geval de -in mijn ogen- drie belangrijkste onderdelen van Eindhoven:
mobiliteit, technologie en de
multiculturele samenleving. Chinese

tekeningen kennen altijd veel lagen,
dat heeft deze tekening ook. En de
vele lagen symboliseren tegelijkertijd
weer Eindhoven, omdat het voor mij
een stad is met veel verschillende
componenten.”
Wat maakt deze kaart een typische
kaart van Eindhoven?
“Voor mij is Eindhoven vooral een
moderne, internationale technologiestad. Ik heb bijvoorbeeld ook in
Utrecht gewoond, en dat is voor mij
veel meer een typisch Nederlandse
stad. Een vergelijking met de stad in
China waar ik studeerde, Guangzhou,
is haast niet te maken. Daar was
fietsen sowieso onmogelijk en na vijf
jaar kende ik nog steeds maar een
heel klein stukje van de stad. Ook een
kaart van het dorpje waar ik geboren
ben, zou er heel anders uitzien. Maar
daarvan zou ik niet eens een kaart
nodig hebben. Dat was zo klein, daar
liep ik overal zo naartoe.” (HB)

[E]

This week, Yangliu
Lin’s design is on the
cover of Cursor. She’s
a Chinese PhD student
at the Department of
Architecture, Building and Planning.
Her design is based on the Eindhoven
city map. “I always use my bike in
Eindhoven and I never leave without
my city map. It’s so much more than a
map to me. It’s a collection of all kinds
of events, atmospheres, emotions and
memories.”
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Algemeen
Albron | Weekmenu Auditorium
Maandag | Braziliaanse stoverij met
kriel; gepaneerde kalkoenschnitzel,
aardappelschijfjes, broccoli; kalfstartaar in roomsaus, kleine gehalveerde
aardappelen, gemengde botergroenten.
Dinsdag | Thaise rundercurry, witte rijst;
koolvis in mosterdsaus, aardappel
puree, Parijse wortelen; zalmfilet
in wittewijnsaus, aardappelgratin,
bloemkool-broccoli in saus.
Woensdag | Vegetarische aardappel
schotel; steak Toscane, aardappel
kroketten, bladspinazie; kip Tikki
Masala, Vlaamse frieten, luxe rauwkost.
Donderdag | Pizza tonijn of vierkazenpizza; stamppot andijvie, jus,
gepaneerde varkenskarbonade;
varkenshaas peperroomsaus, pommes
dauphin, schorseneren in saus.
Centraal Stembureau | Kandidaat
stelling Verkiezingen TU/e 2010
In 2010 worden voor de geleding
studenten verkiezingen gehouden
voor de Universiteitsraad en de
Faculteitsraden.
Van maandag 01 november t/m

woensdag 03 november ’10 kunnen
kandidaatstellingsformulieren
ingeleverd worden bij het Centraal
Stembureau, TR 0.02/0.03.
Het Centraal Stembureau is geopend
van 9.00 – 12.00 uur en van
14.00 – 17.00 uur.
Voor alle benodigde formulieren, het
tijdschema en overige informatie, zie:
www.tue.nl/verkiezingen.
Nomination Elections TU/e 2010
In 2010 elections will be held for
the student sections of the University
Council and the Department Councils.
These elections will take place by
means of electronic voting.
The period of nomination has been
set for Monday 01 thru Wednesday
03 November 2010.
For further information and forms:
www.tue.nl/elections.
Stan Ackermans Institute | Invitation
diploma award ceremony PPD
3TU.School for Technological Design,
Stan Ackermans Institute (SAI) invites
you to the PPD (Process and Product
Design) diploma award ceremony on
Tuesday 19 October 2010. During this

Advertenties

Nexus-symposium

The Return of
the Ghosts
Over fascisme, populisme en andere
spoken in de politiek, met o.a.
Mario Vargas Llosa, Ab Klink,
Britta Böhler en Frits Bolkestein

14 oktober 2010

ceremony the PPD design engineers will
receive their diploma, a Professional
Doctorate in Engineering (PDEng)
degree. The festive presentation of
diplomas will take place in the Blauwe
Zaal in the Auditorium at Eindhoven
University of Technology from 15.00
to 16.00 hrs. The presentation will
conclude with a reception.

MENSEN
Promoties
V. Prckovska MSc verdedigt op
woensdag 20 oktober haar proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘High Angular
Resolution Diffusion Imaging Processing
& Visualization’. Prckovska promoveert
aan de faculteit Biomedische Technologie. De promotor is prof.dr.ir. B.M. ter
Haar Romeny.
Ir. H. van Nunen verdedigt op donderdag
21 oktober 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 ‘Assessment
of the Sustainability of Flexibel
buildingThe Improved Factor Method:
service life prediction of buildings in
the Netherlands applied to life cycle
assessment’. Van Nunen promoveert
aan de faculteit Bouwkunde.
De promotoren zijn prof.ir.
N.A. Hendriks en prof.ir. J. Westra.

STUDENTENLEVEN
T!nt | Workshop Enneagram
Het enneagram is een handig karaktermodel waarbij je leert door welke ‘bril’
jij en anderen naar het leven kijken.
Ze zijn bepalend voor hoe je omgaat
met relaties, hoe je samen werkt met
anderen en uitdagingen binnen je
studie of beroep het hoofd biedt.
In de workshop ga je inzicht krijgen in
de karakterstructuur van je type. En wie
weet, kan dit een hele hoop voor je
veranderen in je leven en ben je weer

een stukje wijzer geworden. Datum:
zaterdag 6 november, tijd: 9.30 tot
17.00 uur, locatie: cafe T!NT,
Herdenking Schipholbrand:
‘En wat gebeurt er nu?’
Op 26 oktober van 20.00 t/m 21. 00 uur
zullen de slachtoffers die in 2005
omkwamen tijdens de Schipholbrand
worden herdacht in de Catharinakerk.
Tijdens dit uur zal er ook aandacht
worden gevraagd voor de situatie van
vluchtelingen nu in Nederland en hoe
de situatie gaat worden. Dominee
Ferdinand van Melle die heel lang als
geestelijke verzorger op Schiphol-Oost
heeft gewerkt zal ook tijdens dit uur
spreken. Deze activiteit word georganiseerd door Stichting Vluchtelingen in
de Knel en Netwerk Humaan Omgaan
met Vluchtelingen
Klussen met Stichting Present
Wat: “Jan was maanden opgenomen
in de Grote Beek met psychische
problemen. Nu mag hij naar huis.
Alleen is zijn huis een grote chaos en
Jan heeft nauwelijks familie of vrienden
die hem kunnen helpen die chaos
bewoonbaar te maken, dus blijft hij
voorlopig in de instelling.”
Op 13 november klussen we met een
groep studenten om voor mensen zoals
Jan een dag de handen uit de mouwen
te steken. Nuttig en nodig, maar vooral
ook heel gezellig en een mogelijkheid

om elkaar eens op een heel andere
manier te leren kennen! Meld je dus
aan en klus mee!
Meer info: www.stichtingpresent.nl

VACATURES
Assistant (tenure-track) professor
in Reliability and Maintenance
Operations, Faculteit IE&IS, V39.1240,
1,0, 6 years, Schaal 10 CAO
Nederlandse Universiteiten.
PhD Weathering of Polyester-Urethane
Coatings, Faculteit ST, V37.1234, 1,0, 4
jaar, Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
PhD Current and emission fluctuations
in OLEDs for lighting applications,
Faculteit TN, V34.1243, 1,0, 4 years,
Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten Promovendus.
2 PhD’s Structure and evolution of
high-density protein systems, Faculteit
TN, V34.1244, 1,0, 4 Years, Schaal 27
CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.

Aula Universiteit van Tilburg
11 november 2010, aanvang 13.30 uur
Aanmelding www.nexus-instituut.nl
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Universiteit Twente. Dat is menswetenschappen en technologie.
High tech en human touch. Onderwijs en onderzoek die er toe doen.
Nieuwe technologie als aanjager voor verandering, vernieuwing en
vooruitgang in de samenleving. Zo wordt het koraalrif beschermd met
onze sensoren, ontwikkelen we minilaboratoria om ziekten op te sporen
en maken we werk van duurzame energie. Met 9.000 studenten en
3.300 medewerkers is de Universiteit Twente de enige echte campus
universiteit van Nederland. De plek waar talent zich het best ontplooit.

universiteit twente zoekt:
• Post doc position ‘Sustainable Maintenance Policy
for Infrastructure Networks’
• Post doc position ‘Coherent contracting in asset
management’
• Several PhD positions
Faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW)

www.utwente.nl/vacatures

VIND JE HET LEUK OM KENNIS
OVER TE DRAGEN (€125 / DAG)?
Help middelbare scholieren met hun examen! Voor o.a. de vakken
Biologie, Economie, Geschiedenis, M&O, Natuurkunde, Scheikunde,
Wiskunde A en B en de moderne vreemde talen komt de Universiteit
Leiden graag in contact met (assistent)docenten. Uitermate leerzaam
en goede verdiensten: €125 per dag (incl. logies en maaltijden). Je kunt
rekenen op een gedegen opleiding. Heb je minimaal een 8,0 (CSE)
voor het vak waarvoor je belangstelling hebt en hoge cijfers voor je overige vakken, mail dan je CV en ingescande cijferlijst van de middelbare school naar Gabriela Estramil: sollicitaties@sslleiden.nl. Zie ook
www.examencursus.com, menu-item ‘voor docenten’.
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Vox Academica
Prof.dr.ir. Bart ter Haar Romeny, hoogleraar
vakgroep Biomedische Beeldanalyse

“Medische beeldbewerking
timmert aan de weg”
De promotie van Matthan Caan aan de
TU Delft trok afgelopen week veel mediaaandacht. De onderzoeker zou een
nieuwe beeldvormende techniek en
bijbehorende apparatuur ontwikkeld
hebben. Hiermee kunnen kinderartsen
de schade van bestraling en chemotherapie in de hersenen van jonge
kankerpatientjes in kaart brengen. Wat
is dit voor een techniek en is deze echt
zo nieuw en revolutionair?
“De journalisten zijn veel te voorbarig
geweest”, verzucht Bart ter Haar
Romeny, hoogleraar Biomedische
Beeldanalyse aan de faculteit Biomedische Technologie. “Matthan Caan heeft
de beeldbewerking van signalen uit de
MRI-scanner geoptimaliseerd, niet de
apparatuur zelf. Hij heeft onderzocht of
een specifieke MRI-techniek, Diffusion
Tensor Imaging (DTI), gebruikt kan
worden om afwijkingen in de hersenen
te kwantifceren.”
“Deze techniek is in 1994 uitgevonden
en maakt nanobewegingen van
watermoleculen in een magnetisch veld
zichtbaar. DTI is een niet-invasieve

techniek die buisachtige structuren,
zoals zenuwbanen, zichtbaar maakt. Met
behulp van moderne patroonherkenning
heeft Caan goed werk uitgevoerd en de
DTI-beeldbewerking efficiënter gemaakt.
Een mooi proefschrift. De data van de
patiëntgroepen die Caan bekeken heeft
zien er goed uit, maar het is nog te vroeg
voor de genoemde conclusies.”
DTI wordt in ziekenhuizen steeds vaker
gebruikt en Ter Haar Romeny is dan ook
erg enthousiast over de uiteenlopende
toepassingen. “Er is momenteel een
groot gezamelijk onderzoek in de VS en
Europa gaande om de connectiviteit in
het brein zichtbaar te maken: hoe lopen
de electriciteitsdraadjes? Ook wij zijn bij
diverse klinische studies betrokken.
Bijvoorbeeld bij diep-brein-stimulatie,
waarbij een kleine hersenkern in het
brein van Parkinson-patiënten elektrisch
gestimuleerd wordt om tremoraanvallen
te stoppen. Door MRI-DTI zijn we erin
geslaagd deze kleine kern beter
zichtbaar te maken. Ook hebben we
DTI-tool ontwikkeld, een softwareprogramma waarmee vezels in het brein,
maar ook in bijvoorbeeld spieren, snel in

Effe zeuren
“If the level is lower than C1, proficiency
in English will become a compulsory
topic for the professional result and
development interviews.” Dit wonder
lijke zinnetje is van Monique Bouman,
en staat in de ‘General Information’
over de oekaze ‘Assessment English
for Lecturers’. Alleen Nederlanders
kunnen het begrijpen; die weten welke
ambtelijke termen in het Engels schuil
gaan.
Ik heb in de loop van vele jaren redelijk
goed Engels geleerd. Een van mijn eerste
ervaringen met die taal deed ik op in
april 1945: bevrijding, Amerikanen.
Mijn neefje van dertien en mij werd
door een militair gevraagd: “Do you
speak English?” Ik had al een paar
lessen Engels gehad in de eerste klas
van de ULO, dus ik zei: “A little bit”.
Daarop begon de soldaat obsceniteiten
uit te braken, waarvan we alleen de
intentie begrepen en waarin het woord
‘fuck’ centraal stond. Later hoorden we
een lied dat wij verstonden als ‘Romie
over’, en dat mijn neef zonder succes
etymologisch probeerde te duiden.
Weer later kregen we thuis bezoek
van mijn oom en tante uit Canada.
Een Nederlandse oom vroeg aan de
Canadese tante, “How does Holland
like you?” Haar antwoord: “I don’t
know, but I certainly like Holland
very much”. One lives and learns.
Ik weet niet of ik vrijstelling zou krijgen
van de ‘compulsory topic’. Ik heb
weliswaar drie semesters onderwijs

gegeven in de VS, twee in Austin en
een in Baltimore, maar ik heb daar nooit
onderwijs gevolgd, afgezien van een
American History Course te midden
van driehonderd eerstejaars.
Terug naar de compulsory topic.
Waarom geven we hier onderwijs in het
Engels? Waarschijnlijk omdat iemand
bedacht heeft dat het goed zou zijn
voor het imago van de TU/e - bijna had
ik getikt “CDA”, ook een club die meer
respect voor zijn ‘merk’ lijkt te hebben
dan voor zijn leden. Want onderwijs
geven in een vreemde taal is funest
voor de kwaliteit van dat onderwijs;
het ontneemt de docent zijn flexibiliteit
en het leidt de aandacht -van docent
en studenten- af van het vak dat aan
de orde is. Op de website van de TU/e
wordt adresboek vertaald in ‘adress
book’ - d te weinig.
And, courses, my dear, are not
‘delivered’, they are taught.

3D zichtbaar zijn. Ideaal voor onderzoekers en artsen.”
“De wiskunde die bij beeldbewerking
wordt gebruikt, is vrij ingewikkeld. Met
de recente oprichting van het Image
Science& Technology/eindhoven (IST/e)
Institute brengen we diverse experts
samen. Zij richtten zich op de analyse en
visualisatie van complexe medische
(zoals DTI-) data van met name brein en
hart. Dit moet tot verbeteringen gaan
leiden in het stellen van diagnoses, het
volgen van de voortgang van een ziekte,
of juist het herstel ervan. Wij zijn er altijd
op uit om toepassingen van ons
onderzoek te vinden. Biomedische
beeldbewerking timmert aan de weg.”
(NT)

De TU/e besteedt binnenkort uitgebreid
aandacht aan DTI en DTI-beeldbewerking. Op 25 november zal de jaarlijkse
Holstlezing worden verzorgd door
prof.dr. Denis Le Bihan, een vooraanstaand wetenschapper op dit gebied.

Prof.dr.ir. Bart ter Haar Romeny. Archieffoto | Bart van Overbeeke

It all starts with U
De universiteit heeft een koers uitgezet
voor de komende tien jaar. Maar hoe
staan we er nu voor? Waar zijn studenten
en medewerkers trots op en wat hebben
ze daar zelf aan bijgedragen?

Martin Vissers | Bouwkundedocent
Uitvoeringstechniek
Wie ben je?
“Ik ben Martin Vissers (60), sinds 1993
verbonden aan de faculteit Bouwkunde
als universitair docent Uitvoeringstechniek. Samen met mijn collega’s leiden
we jaarlijks 20 tot 25 uitvoeringstechniek-ingenieurs op, die gretig aftrek
vinden in de uitvoerende bouwpraktijk.”
Waar ben je trots op?
“Ik ben apetrots op de unieke opleiding
die wij verzorgen: ontwerpers van
bouwproductieprocessen, die zowel
praktisch onderlegd zijn als wetenschappelijk geschoold. Nergens in
Europa is een dergelijke opleiding
te vinden. De kwaliteit van onze
afstudeerders zie je vooral als er zich
problemen voordoen of dreigen voor te
doen bij de productie van gebouwen; zij
zijn in staat om effectief een probleemanalyse te maken en een doeltreffende
oplossing te realiseren.
Hun bouwkundige kennis is gekoppeld
aan een wetenschappelijke attitude, zou
je kunnen zeggen.”

Hoe draag je daar zelf aan bij?
“Mijn belangrijkste bijdrage vind ik het
masterproject ‘Onderzoek in Uitvoering’,
waarin studenten ervaren hoe je
wetenschappelijk verantwoord een
uitvoeringstechnisch probleem kunt
analyseren en oplossen. Ondanks dat
we zelf geen expliciete onderzoekscapaciteit hebben, kunnen we toch het
uitvoeringstechnische onderzoek stap
voor stap vooruit brengen, door onze
afstudeerprojecten. We doen dat zelfs
zonder hoogleraar, zonder UHD’er en
zonder promovendus!”
Wat is je volgende mijlpaal hier?
“Ik heb het gevoel dat we voor een
belangrijke omwenteling staan:
bouworganisaties als Bouwend Nederland en ook de afzonderlijke grote bouwbedrijven in Nederland zijn nu actief
bezig met het verzamelen van fondsen

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde
Martin Vissers

om de leerstoel Uitvoeringstechniek
structureel in de lucht te houden; zij
gaan binnenkort met een plan naar het
College van Bestuur, met budget en al.
Zelf heb ik het voor elkaar kunnen
krijgen dat een bouwbedrijf een nieuwe
promotieplaats voor ons gaat bemannen
en financieren. ”
Waar zou je graag je tanden in zetten?
“In de opbouw van een sterke groep
Uitvoeringstechniek, die ook echt de
plaats binnen de faculteit krijgt die ze
verdient: een sterke groep met gemotiveerde en deskundige mensen, die het
vakgebied niet alleen nationaal, maar
zeker ook internationaal kan neerzetten.
Met wetenschappelijk gebaseerd onderzoek, dat maatschappelijk uiterst
relevant is. We hebben de kennis en de
wil, echter niet de personeelscapaciteit
en bijbehorende budgetten.” (NS)
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Turbulentie in een bak water
Om het gedrag te begrijpen van vulkanische aswolken of
olievlekken in de Golf van Mexico, of om te voorspellen hoe
plankton- en dus visrijk water zich verplaatst, is veel kennis
van turbulente stromingen in roterende systemen vereist.
Dr. Lorenzo Del Castello gebruikte een ronddraaiende bak
met zout water om meer inzicht te verwerven in deze stromingen.
Niets is zo veranderlijk als het weer, zo
luidt een volkswijsheid. De onderzoekers
van het Fluid Dynamics Lab van TU/efaculteit Technische Natuurkunde
zouden het wellicht iets breder trekken:
niets is zo veranderlijk als turbulente
vloeistofstromen. Niet alleen het
weersysteem in onze atmosfeer valt
hieronder, maar ook oceaanstromingen
en talloze (meng)processen in de
industrie. Toch willen we, net als
Erwin Krol, graag voorspellingen kunnen
doen over de ongrijpbare wervels en
stromingen in vloeistoffen (ofwel ‘fluids’
in het Engels; een term waaronder
zowel vloeistoffen als gassen vallen).
We weten sinds Copernicus en Galileo
dat de aarde om zijn as draait.
Deze rotatie heeft een sterke invloed
op stromingen in de atmosfeer en in
oceanen. De wiskundige vergelijkingen
die turbulente stromingen in een
roterend systeem beschrijven, lijken
relatief eenvoudig. Toch zijn ze helaas
onoplosbaar. Daarom zijn experimenten
nodig om het begrip van deze stromingen
te verdiepen. Hiervoor heeft het Fluid
Dynamics Lab de beschikking over een
roterende tafel, waarop een container

met vloeistof en de noodzakelijke
meetapparatuur kunnen worden
geplaatst. Een beetje zoals een
ambachtelijke pottenbakkerstafel, maar
dan voorzien van hightech apparatuur.

Dr. Lorenzo Del Castello (33) kwam in
2005 vanuit Rome naar Eindhoven voor
een promotieonderzoek naar roterende
turbulentie onder de vleugels van prof.
dr. Herman Clercx. De Italiaan bouwde
voort op experimenten van zijn
voorganger Laurens van Bokhoven,
die met twee camera’s plastic micro
bolletjes bestudeerde in een roterende
container gevuld met een zoutoplossing.
Van Bokhoven deed zogeheten
stereoscopische metingen, waarin hij
de snelheden van de bolletjes mat in
horizontale vlakken, gedefinieerd door
belichting met een speciale laser. “Met
die methode krijg je een beeld van de
stroming op vaste punten, maar het is
niet mogelijk om individuele deeltjes
in de vloeistof te volgen. Terwijl we ook
graag driedimensionale structuren in
de stroming willen bestuderen”, vertelt
Del Castello.

De ionen brengen
het omliggende
water in beweging

De testopstelling van Del Castello. Onder
de vloer met magneetjes waarop de
container met zout water geplaatst wordt.
Rechts de ledlampjes die de microbolletjes
belichten.

Del Castello ging daarom een stap verder:
hij installeerde vier snelle camera’s
(in staat om duizend beeldjes per seconde
te maken) en besloot een rij ledjes te
gebruiken om de microbolletjes te
belichten. Het materiaal van de
microbolletjes is zo gekozen dat de
bolletjes exact dezelfde dichtheid
hebben als de omringende vloeistof;

zo fungeren ze als testdeeltjes die met
de vloeistof meebewegen en zo de
stroming zichtbaar maken voor de
onderzoekers.
De roterende tank vulde Del Castello
met zout water. Dat deed hij overigens
niet met de expliciete bedoeling om
zeewater na te bootsen: de keuze voor
een (bijna verzadigde) zoutoplossing
hangt samen met de manier waarop Del
Castello turbulentie opwekte in de tank:
elektromagnetisch. “Als je deeltjes wilt
kunnen volgen, is het van het grootste
belang om trillingen zoveel mogelijk te
voorkomen. Turbulentie kun je opwekken
door een rooster door de vloeistof te
bewegen, of schoepen te installeren,
maar dat levert altijd trillingen op.
Wij hebben daarom gekozen voor een
elektromagnetische aandrijving, dus
zonder mechanisch bewegende
onderdelen.”
De zoutionen in het water worden in
beweging gebracht door de zogeheten
Lorentzkracht, opgewekt met een
combinatie van magneetvelden (via
magneetjes op de bodem van de tank)
en een elektrisch veld (opgewekt met
elektrodes aan weerszijden van de
tank). Deze bewegende ionen brengen
ook het omliggende water in beweging,
met de gewenste turbulentie als gevolg.
Nadeel van deze trillingsvrije aandrijving
is dat de turbulentie alleen nabij de
bodem wordt opgewekt, en bovendien
slechts in een milde vorm. Toch werkt
het systeem goed genoeg om in een
aanzienlijk deel van de container

(50 cm in diameter en 25 cm hoog) een
turbulente stroming te veroorzaken.
Uit de metingen, geanalyseerd met
speciale, aan de ETH in Zürich ontwikkelde software, werd direct duidelijk
hoe sterk de invloed is van rotatie op
de vloeistofstroom. Waar de turbulente
wervels in een stilstaande container in
willekeurige richtingen georiënteerd zijn
(er is immers geen voorkeursrichting in
de homogene vloeistof), vormen zich
zodra de draaitafel in beweging komt
uit de wervels verticale kolommen.
De doorsnede van de kolommen blijkt

Bij lage rotatie
snelheden gaan de
wervelkolommen
rondwandelen
afhankelijk van hoe snel de container
draait. Bij een rotatiesnelheid van zo’n
vijftig toeren per minuut zijn de
‘wervelkolommen’ stabiel, maar bij
lagere snelheden gaan de kolommen
in horizontale richting ‘rondwandelen’.
De gevolgde bolletjes blijken in de
kolommen rond te wervelen op een
nagenoeg constante hoogte boven de
bodem van de container, waardoor
weinig menging plaatsvindt in verticale
richting.
De experimenten van Del Castello zijn
wereldwijd de eerste waarin individuele
deeltjes in roterende turbulentie zijn

Flexibel bouwen aanzienlijk milieuvriendelijker
Een huis dat eenvoudig aangepast kan worden aan de
veranderende wensen van de gebruiker of eigenaar scheelt
niet alleen veel geld, maar is ook erg duurzaam. Met flexibel
bouwen kan het milieu tot vijftien procent minder worden belast.
Dat toont een onderzoek van promovendus Haico van Nunen
van de faculteit Bouwkunde aan.

Het beoordelen van gebouwen op hun
milieubelasting gebeurt nog maar
mondjesmaat. Het proces waarin dit
gebeurt, wordt levenscyclus analyse
(LCA) genoemd. In deze ‘wieg tot
graf’-benadering wordt het hele traject
van een bouwdeel beschreven,
bijvoorbeeld klei uit de grond halen,
bakken, het metselen en uiteindelijk
het vermorzelen en afdanken. LCA is
een wetenschap op zichzelf, die vooral
gericht is op producten met een korte
termijn.
Ook voor de bouw wordt steeds vaker
een LCA uitgevoerd. Het moet dan
bekend zijn hoeveel producten er in
een gebouw gaan, gedurende de hele
gebruiksperiode van honderdtwintig
jaar. Dat is volgens het onderzoek de
minimale levensduur van een woning in
Nederland. De vraag komt dan hoe lang
één (bouw)product mee gaat, en dus
hoe vaak een product vervangen wordt.
Pas als dit bekend is, kan men een LCA
van een gebouw uitvoeren. Van Nunen:
“Gemiddeld ondergaat een gebouw

iedere dertig jaar een renovatie, dus
vier keer gedurende de levensduur.
Maar niet alle onderdelen worden
even vaak vervangen. Een raam- of
deurkozijn zal eerder door slijtage
worden verwisseld dan een stalen
spant van een dakconstructie.”

Een traditioneel
gebouw belast
het milieu vijftien
procent meer
dan een flexibel
gebouw
Van Nunen onderzocht in hoeverre
flexibel bouwen volgens een nieuw
ontwikkeld bouwsysteem (IFD today)
milieuvriendelijker is dan de traditionele
manier van bouwen. Om deze op het
oog eenvoudige vraag te beantwoorden,

is een LCA van het gebouw nodig.
Er moet dan wel goed bekeken worden
hoeveel producten er in het gebouw nodig
zijn gedurende de totale levensduur.
Om dit te bepalen, heeft de onderzoeker
een bestaande methode (Factor Methode)
om de levensduur van een (bouw)
product te bepalen, aangepast en
verbeterd. In deze Verbeterde Factor
Methode is de referentielevensduur
(RSL) het uitgangspunt. Vervolgens
worden er correcties toegepast om de
levensduur te verkorten of te verlengen
door middel van negen factoren (onder
andere kwaliteit, gebruik, buitenklimaat).
Van Nunen voerde drie grote verbeteringen
door ten opzichte van de bestaande
methode. Er zijn twee factoren
toegevoegd, waardoor ook trendgevoeligheid (onder meer mode en smaak) en
de wisselwerking tussen componenten
een plek krijgen binnen de levensduur
bepaling. Hierdoor is er meer dan alleen
een technische levensduur. Daarnaast
zijn er twee aanpassingen in de
berekening gemaakt (weging en
statistische verdeling), waardoor er
meer detail te zien is. Verder is niet
alleen naar onderhoud gekeken,
maar ook naar de aanpassing van de
woning aan de veranderende behoeften
(renovatie).
Met de Verbeterde Factor Methode zijn
vijf projecten, waarin flexibiliteit een rol
speelt, doorgerekend en vergeleken met
een traditioneel gebouw. De uitkomst

Ir. Haico van Nunen verdedigt 21 oktober zijn proefschrift ‘Assessment of the Sustainability
of Flexibel building’. Foto | Bart van Overbeeke
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In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk
gevolgd en de promovendus heeft
waardevolle statistische informatie
over de stroming verzameld, vertelt
zijn promotor Herman Clercx. In een
volgende stap wil Clercx over de hele
diepte van de container turbulentie
kunnen opwekken. “Hiervoor denken
we aan een nieuw aandrijfsysteem.
En we willen het niveau van turbulentie
nog verder opvoeren. Maar dat wil
iedere onderzoeker die zich met
turbulentie bezighoudt.” (TJ)

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

[E]

In order to understand the behavior of volcanic ash clouds or oil spills
in the Gulf of Mexico, or to predict how water behaves when it’s
teeming with plankton - and therefore fish: in-depth knowledge of
turbulent currents in rotating systems is indispensable.
Dr. Lorenzo Del Castello used a rotating vat filled with saltwater to gain
more insight into these currents.

Fotomontage | Rien Meulman

Remmen van tumorgroei

van deze vergelijking laat zien dat een
traditioneel gebouw tot wel vijftien
procent hogere milieubelasting heeft
dan een flexibel gebouw. Van Nunen:
“Flexibel bouwen is vanuit milieuoogpunt dus beter. Eigenlijk omdat ze beter
kunnen inspelen op de veranderende
behoeften van de tijd. Vijf projecten
op de zeven miljoen gebouwen die in
Nederland staan, is natuurlijk heel
weinig. Op basis hiervan lijkt het erop
dat mijn conclusie waar is, maar dat
kun je niet met honderd procent
zekerheid zeggen. Daarvoor is
uitgebreider onderzoek nodig.”

Gemiddeld ondergaat een gebouw
iedere dertig jaar
een renovatie
Momenteel wordt het duurzaamheids
probleem vooral aangepakt door het
realiseren van energiebesparing en dan
specifiek voor ruimteverwarming. Dit
aandeel is op de totale milieubelasting
slechts 12 procent. De milieubelasting
veroorzaakt door materialen (bouwen,
gebruiken en vervolgens slopen)
bedraagt ruim 55 procent. Juist hier
is nog zeer veel winst te behalen,
aldus Van Nunen.
Volgens hem is een koerswijziging

vooral een economische kwestie. Een
proefproject op het TU/e-terrein wees
in het verleden uit dat flexibel bouwen
tien procent duurder kan uitvallen dan
traditioneel bouwen. “Maar op de lange
termijn haal je dat ook financieel eruit.
Toch vinden woningcorporaties en
projectontwikkelaars dat vooruitzicht
niet opwegen tegen de investering
op korte termijn. Traditioneel gezien
hanteren corporaties een exploitatie
termijn van vijftig jaar. Ze willen of
kunnen niet verder kijken. De
betrokkenen die nu moeten beslissen,
werken er waarschijnlijk over vijftien
jaar niet meer. Als je nu een gebouw
neerzet, terwijl je er zelf over honderd
twintig jaar niet meer bent, waarom
zou je dan al die moeite nemen? Het is
gewoon heel lastig om ver te kijken.”
(FvO)

[E]

A house that can be
easily adjusted to the
inhabitants’ or owners’
ever-changing desires
would not only save everyone a lot
of money, it would make for a very
sustainable house as well. Flexible
building could unburden the
environment to up to fifteen percent.
These results were published in Haico
van Nunen’s dissertation. He is a
PhD-student at the Department of
Architecture, Building and Planning.

Wat is flexibel bouwen?
Bij flexibel bouwen is het mogelijk om op relatief eenvoudige wijze aanpassingen
door te voeren bij een gebouw, al naargelang de wensen of eisen van een
ontwerper, gebruiker of eigenaar veranderen. Het gaat eigenlijk om het
accommoderend vermogen van het gebouw. Bouwdelen en installaties
moeten aanpasbaar, vervangbaar en uitbreidbaar zijn. Belangrijke aspecten
zijn hierbij onder andere de stramienmaten, de constructiewijze en de
gevelindeling. Door deze wijze van bouwen kan een gebouw zonder
ingrijpende en dus kostbare verbouwingen onderdak bieden aan een
andere gebruiker of een andere functie krijgen.

ONDERZOEK KORT

Lorenzo Del Castello. Foto | Bart van Overbeeke

Sommige anti-ontstekingsmiddelen
kunnen tumorgroei remmen. Dat heeft
misschien iets te maken met de
aanwezigheid van een bepaald type
witte bloedcellen, macrofagen, in
de tumor. Studente Biomedische
Technologie Sophie Schmid helpt
het proces in beeld te brengen.
“Macrofagen zijn de opruimcellen
van ons lichaam. Ze spelen een grote
rol bij de toename van het aantal
bloedvaten die een tumor voorzien
van zuurstof en voedingsstoffen”,
zegt Schmid. “Macrofagen zijn
bovendien een soort afweercellen,
belangrijk bij ontstekingsreacties.
De behandeling met bepaalde
(steroïde) anti-ontstekingsmiddelen
zorgt voor een verandering in het
aantal macrofagen in het bloed en
dus in het aantal dat naar de tumor
kan gaan.”
Het verband tussen de remming van
de tumorgroei en de hoeveelheid
macrofagen in de tumor is echter
nog niet goed aangetoond. Hiervoor
moeten de macrofagen eerst zichtbaar
worden gemaakt. Dat is de taak van
Schmid: “We gebruiken ijzeroxidedeeltjes om de macrofagen te labelen.
Dit contrastmiddel is met MRI-scanners
namelijk goed in beeld te brengen.
Omdat macrofagen vreemde stoffen
in zich opnemen, nemen ze dus ook
ijzeroxide in zich op. Zo kunnen we
hun migratie volgen.”

Het labelen van de macrofagen is geen
kwestie van wat ijzeroxide injecteren
in de bloedvaten van een proefmuis.
Om er zeker van te zijn dat de stof
uitsluitend wordt opgenomen door
macrofagen, injecteerde Schmid het
ijzeroxide binnenin het buikvlies van
een muis. Alleen als de ijzeroxiden
daar door de macrofagen worden
opgenomen, kan de stof het buikvlies
passeren. Dat blijkt inderdaad te
gebeuren. “Het ijzeroxide passeert
het buikvlies zelfs sneller dan
verwacht”, zegt Schmid. “Al na een
uur is een hoge concentratie zichtbaar
in het bloed, de milt en de lever.”
Om er zeker van te zijn dat de
macrofagen de ijzeroxide-deeltjes niet
onderweg verliezen, sneed Schmid de
tumor en de organen in dunne plakjes.
Onder een microscoop bekeek ze de
verdeling van de ijzeroxiden in de
tumor en organen. (EV)

[E]

Some anti-inflammation
drugs can slow down
tumor growth. It might
have something to do
with the presence of a certain type
of white blood cells in the tumors:
macrofphages. Biomedical Engineering
student Sophie Schmid helps mapping
the process.

Verwarring over invloed zon
op klimaatverandering
Uit satellietmetingen blijkt dat de aarde zou moeten opwarmen
in periodes met een lagere zonneactiviteit. Dat beweren Britse
onderzoekers afgelopen week in het tijdschrift Nature. Deze conclusie
staat haaks op de heersende opvattingen over de invloed van de
zonneactiviteit op de hoeveelheid warmte die de zon uitstraalt.
De zon ondergaat een elfjarige cyclus waarin de activiteit (in de vorm
van zonnevlekken) toeneemt tot een maximum en daarna weer afneemt.
Hoewel de zonnevlekken zelf minder heet zijn dan de rest van het
oppervlak van de zon, ging men er altijd vanuit dat een hoge zonne
activiteit gepaard gaat met meer straling. Zo voorspelde het
Nederlandse Platform Communication on Climate Change (PCCC) eerder
dit jaar nog dat de opwarming van de aarde de komende decennia
minder snel zou gaan vanwege een afname van de zonneactiviteit.
Uit de nieuwe studie blijkt nu dat tussen 2004 tot 2007 de hoeveelheid
zonne-energie die de aarde bereikte is toegenomen, terwijl de
zonneactiviteit in die periode juist afnam. De onderzoekers zagen
dat minder ultraviolet licht de aarde bereikte dan verwacht, maar
juist meer zichtbaar licht. (TJ)
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ING Business Course
December 9 + 10, 2010
Sign up before November 17th
www.ingbusinesscourse.nl

@#
Webspace nodig?
Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl

De verlichte dansvloer nodigt uit om tot in
de ochtenduren te dansen. Op donderdag,
de welbekende Student Night. Elke vrijdagavond presenteert Club Massa ‘Rock Night’:
nieuwe ‘rockin’ bands & afsluitend met
rockin’ DJ’s o.a… Rock/Electro/Indie/Hip-Hop.
Zaterdag wisselende concepten met vaak
internationale dj’s (van techno/techhouse tot
soul/funk deep house).
Voorzien van een v.i.p deck en een cocktailbar
heeft Club Massa alles in huis voor een perfect
avondje uit.

Alleen voor studenten:

Gratis
fiets
+

50% korting
op de Volkskrant?

Neem nu een studentenabonnement op de Volkskrant en je krijgt 50% korting op het abonnement en een trendy fiets cadeau.
Ga naar vk.nl/fiets om gebruik te maken van dit tijdelijke aanbod!*
* Abonnementsperiode minimaal 1 jaar. Alle voorwaarden en info op www. vk.nl/fiets

vk.nl/fiets

Achtergrond | 11

Voorzitters studentenvakbonden:

“Studenten worden apathisch gehouden”
Interview | HOP
Illustratie | Istockphoto
Sluipenderwijs moeten studenten steeds meer betalen
voor hun studie. Als het allemaal tegelijkertijd gebeurde,
was het huis te klein, menen de voorzitters van de
landelijke studentenorganisaties LSVb en ISO.
Wat er ook gaat gebeuren in de politiek,
het is duidelijk dat het hoger onderwijs
niet ongeschonden door de storm van
bezuinigingen zal komen. Wat kunnen de
studenten daaraan doen? Actie voeren,
stelt Sander Breur van de Landelijke
Studenten Vakbond. Allereerst blijven
praten, vindt Guy Hendricks van het
Interstedelijk Studenten Overleg.
Hun aanpak verschilt, maar hun visie

“Als ik studenten
vertel wat er
op ze afkomt,
zie ik woede”
op het hoger onderwijs verdedigen
ze gebroederlijk.
“De politiek draait aan allerlei knoppen
en bezuinigt her en der”, zegt Hendricks.
“Het is moeilijk te voorspellen wat
daarvan het gevolg zal zijn.” “Als ik
studenten vertel wat er allemaal op
ze afkomt, zie ik woede”, voegt Breur
daaraan toe. Vooralsnog houden ze de
moed erin. Er ligt alleen een regeer
akkoord en de wetten zijn nog niet door
de Tweede Kamer. Ze zien nog wel

mogelijkheden om de pijn te verzachten.
En dat is nodig ook, vinden ze.
Samen schamperen ze over de voor
genomen verhoging van het collegegeld
voor studenten die meer dan een jaar
vertraging oplopen. “Symptoombestrij
ding”, typeert Breur. “Ze zeggen van
bovenaf: ‘Die studenten hebben gebrek
aan motivatie, laten we ze daarom een
financiële strop omhangen’. Politici
kunnen beter kijken waar die motivatie
vandaan moet komen. Je loopt niet warm
voor acht uur college in de week. En het
belangrijkste gevolg van deze maatregel
zal zijn dat studenten hun scriptie
afraffelen en met een zesje afstuderen.
We wilden toch van die zesjescultuur af?”
Daar sluit Hendricks zich bij aan. “Er zijn
644.000 studenten. Het is nu eenmaal
een feit dat niet iedereen zijn studie
op tijd zal afronden. Bovendien zullen
studenten aarzelen om er bestuurs- of
vrijwilligerswerk naast te doen. Jezelf
ontplooien kan duizenden euro’s gaan
kosten.”
Ook voor selectie aan de poort,
waarvoor het komende kabinet meer
mogelijkheden wil scheppen, hebben
ze geen goed woord over. Breur:
“Universiteiten en hogescholen zouden

dan meer geld en tijd moeten vrijmaken
om studenten te selecteren. Maar als
je instellingen nu vraagt of ze goede
studiekeuzegesprekken willen voeren,
vinden ze dat te duur. Dat is jammer,
want in zulke gesprekken kun je studenten nog eens goed uitleggen wat
de opleiding inhoudt, zodat zij zelf de
keuze kunnen maken. Dan hoef je niet
te selecteren.”

“Jongeren
moeten de crisis
en de vergrijzing
betalen”
“Als de helft van de studenten de
eindstreep niet haalt”, redeneert
Hendricks, “dan is er iets mis met de
studiekeuzevoorlichting. Dat los je
niet op door te selecteren, maar door
beter voor te lichten.”
En dan hebben ze het nog niet eens
gehad over het schrappen van de
basisbeurs voor masterstudenten.
“De jongeren van nu moeten de crisis
en de vergrijzing betalen”, zegt Breur.
“Moet je die ook nog eens met een
veel hogere studieschuld opzadelen?”
Hendricks is altijd bereid mee te denken
over een nieuw stelsel voor de studiefinanciering, maar vindt het schrappen
van de basisbeurs ondoordacht: “Wat
als bachelors nu geen masteropleiding
meer kiezen? Nogmaals, de gevolgen
zijn niet goed te voorspellen.”
Als zij zelf zo boos zijn om alle

voorgenomen maatregelen, waarom lukt
het hen dan niet om een paar duizend
studenten voor een demonstratie op te
trommelen? Waarom blijven studenten
zo passief en verzetten ze zich niet?
“Daar denken we vaak over na”, verzucht
Breur. En Hendricks (“Voor ons is actie
het uiterste middel, wij willen eerst
praten”) kan ook alleen maar gissen.
Het zit niet meer in de cultuur, denken
ze. In andere sectoren zie je ook zelden
nog grote acties. Bovendien heeft
de politiek geleerd van de massa
demonstraties in de jaren tachtig:
de bezuinigingen worden nu stukje
bij beetje doorgevoerd, zodat ze
minder hard aankomen. Zo houden
politici studenten apathisch.
“Ze zijn de boel stelselmatig aan het
afbreken”, zegt Hendricks, “maar zorgen
dat het niet als een schok aankomt.
Ze schaffen de basisbeurs niet helemaal
af, maar alleen voor studenten die
straks een master gaan volgen.”
Toch heeft Breur de hoop dat de
volgende generatie studenten weer
idealistischer zal zijn. “Kijk naar de
acties van de scholieren tegen de
1040-urennorm. Die gaan straks
studeren.” Maar ook de huidige
studenten wil hij niet afschrijven.
“Als een student dit leest, moet hij
zich eens afvragen wat de plannen
voor hemzelf en zijn broertje of zusje
betekenen. Durft hij de strijd aan te
gaan door een brief te schrijven of
de barricade op te gaan?”
Willen Breur en Hendricks uiteindelijk
zelf de politiek in? Hendricks weet het
nog niet zeker. “Mijn betrokkenheid

bij het onderwijs groeit nog steeds
en ik denk niet dat die na mijn bestuursperiode zomaar is verdwenen. Ik zie
wel wat er op mijn pad komt. Nu ben
ik er niet mee bezig, want ik wil
onafhankelijk kunnen werken.”
En nee, zegt Hendricks, hij verwacht
niet plotseling bij het CDA te gaan,
zoals enkele van zijn ISO-voorgangers.
Breur moedigt hem aan: “Ga erbij als
dissident!”

“Demonstreren
zit niet meer in
onze cultuur”
Breur wil zijn master deeltjesfysica
afmaken, daarna promoveren en dan
de wetenschap in. “In de natuurkunde
bouw je samen iets op. In de politiek
willen ze om de vier jaar opnieuw het
wiel uitvinden. De partijen zijn nog te
zeer geworteld in de verzuiling en
denken vanuit dogma’s. Ik hoop dat
er een nieuwe manier van politiek
bedrijven komt die meer op sociale
netwerken is gebaseerd. Mocht dat
gebeuren, dan zou ik nog wel eens naar
de politiek terug kunnen keren.” (HOP)

[E]

Slowly but surely,
students are paying
more and more for their
studies. Had all these
measurements been implemented at the
same time, hell would have broken loose,
according to the presidents of LSVb and
ISO, the national student organizations.
Both presidents are interviewed.
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NS Try Out festival: cultuur en plezier op het station
Op 21, 22 en 23 oktober wordt Eindhoven Centraal één groot podium met volop -en
gratis- muziek, film, theater, kunst, literatuur, masterclasses en experiences.
Centraal station Leiden had vorig jaar de echte try out van dit nieuwe culturele
festival, dit jaar doen vier stations mee.

Stichting Polly beheert
De Filmmachine. Daarin worden
reizigers al zwaaiend vijf seconden
gefilmd, waarvan veertig beeldjes
worden geprint. Die kun je uitknippen
en aan elkaar vastmaken zodat je
eigen ‘flipboekje’ ontstaat: als je de
bladzijdes heel snel ‘doorbladert’
zie je jezelf weer, zwaaiend en wel.
Op de schermen op het station
worden alle ‘zwaaifilmpjes’ vertoond,
zo worden reizigers uitgezwaaid of
welkom geheten.
21, 22 en 23 oktober, 15.00 uur.

De optredens zijn een combinatie van landelijke en lokale toppers met: het Zuidelijk
Toneel en United-C, topauteurs Joost Zwagerman en Marion Pauw geven masterclasses, de Spullenmannen brengen een speciale stationskrant uit, elke avond
treden Serious Talent bands van 3FM op, en een aantal IDFA-documentaires worden
op groot beeld vertoond.

United-C, een van de eerste
theatergezelschappen die multimedia
gebruikt bij zijn voorstellingen, brengt
‘Wacht op mij’. Als een ‘carrousel
van waanzin’ verbeelden de spelers
het begrip ‘verlangen’, in al zijn
kwetsbaarheid en diversiteit. United-C
opereert sinds de jaren tachtig vanuit
Eindhoven. Het gezelschap mixt altijd
enkele disciplines: dans, theater,
muziek, multimedia. De spelerssamen
stelling wisselt vaak, waarbij ze zoeken
naar fysieke acteurs en dansers, die
ook hun mondje roeren. Het gaat nooit
om het verhaal, maar om de totaal
ervaring van alle intrigerende en
controversiële componenten. Deze
voorstelling is een opwarmertje
voor het StuKafest, dat de stichting
Virus jaarlijks organiseert.
Donderdag 21 oktober, 19.00 uur.

De voorstelling ‘Yo-Hallo!’ van TG/Muur is een moderne roadmovie per fiets,
een klassieke Romeo en Julia, urban style. Het resultaat is een kijkje in
het leven van jongeren op straat: hangend en dansend, samen en alleen.
De ontmoeting staat centraal, tussen meisje en jongen, fiets en scooter.
Het publiek kan meefietsen.
21, 22 en 23 oktober, 15.00 uur. Inschrijven via de site is nodig!

Roel C. Verburg combineert, als een van de weinige stand-up comedians,
performance en muziek met zijn Flying V-gitaar. Hij speelde op Mysteryland,
De Zwarte Cross en Lowlands. Donderdag 21 oktober, 20.00 uur. Hij geeft ook
de masterclass ‘Cabaret in hoog tempo’.

United-C. Foto | Joep Lennarts

[E]

Het Zuidelijk Toneel speelt een
scène uit de voorstelling ‘Plot your
city’, dat zich afspeelt op een druk
kruispunt. De acteurs proberen elkaar
op allerlei omslachtige en onhandige
manieren te bereiken in een
voorstelling die is te volgen via een
koptelefoon.
Diverse dagen, ’s morgens en
‘s avonds.

October 21, 22, 23 will
see Eindhoven Central
station turn into one giant
stage with numerous free
music, film, theater, art, and literature
performances, as well as master classes
and experiences. Last year, Leiden
Central station hosted the cultural
festival’s tryout, and this year four
train stations will join the fun. Check
www.ns.nl/festival for the complete
program.

Op 21 oktober (18.00 uur) draait
de documentaire ‘Farewell’ van
Ditteke Mensink. ‘Farewell’
bestaat helemaal uit archiefmateriaal
over de Engelse journaliste Lady
Grace Drummond-Hay. In augustus
1929 werd ze als enige vrouw
toegevoegd aan de passagierslijst
van de Graf Zeppelin, die als eerste
een vlucht rond de wereld maakte.
We zien steden als Friedrichshafen,
Tokyo, Los Angeles en New York
vanuit de lucht, gecombineerd met
haar dagboeknotities en kranten
artikelen. Mensink won er een
Gouden Kalf mee voor lange
documentaire.

Voor het volledige programma zie
www.ns.nl/festival.

‘Mr. Nobody’ of hoe het óók had kunnen lopen
[E]
Een gekooide duif komt er gaandeweg
achter dat zijn handelingen voorspel
bare gevolgen hebben: als het klepje
met voeding opengaat en de duif slaat
net zijn vleugels uit, denkt hij dat dit
het klepje opent. Ook mensen hebben
‘duivenbijgeloof ‘ en bedenken een
verklaring voor wat er gebeurt. Soms
terecht, soms niet, getuige de film
‘Mr. Nobody’ van Jaco van Dormael,
die draait in De Zwarte Doos.

Het duivenexperiment is de openings
scène over het leven van de 117-jarige
Nemo. Hij wordt aan het eind van zijn
leven, in 2092, geïnterviewd als laatste
sterveling. Alle anderen hebben het
eeuwige leven omdat hun cellen zich
eindeloos reproduceren. De jonge
journalist kan geen touw vastknopen
aan het verhaal van de hoogbejaarde
man, die hem tegenstrijdige verhalen
vertelt: trouwde hij nou met Anna,
met Elise of met Jean? Kreeg hij drie
kinderen, twee, geen?
Vaststaat dat Nemo al jong een beslissende keuze moet maken: zijn ouders
gaan scheiden. “Wil je met mij mee,
of blijf je bij je vader?”, vraagt zijn
moeder terwijl ze op de trein stapt.

Nemo rent over het perron om bij zijn
moeder in de trein te springen. Maar
misschien rent hij te traag en blijft hij
bij zijn vader.

Iedereen maakt dagelijks (on)bewuste
keuzes, die allemaal consequenties
voor iemands leven hebben. Zoals een
Chinese wijsheid luidt: ‘Eén sneeuwvlok
kan een bamboeblad laten buigen.’ Wat
zou er zijn gebeurd als Nemo andere
keuzes had gemaakt? In ‘Mr. Nobody’
vertelt Nemo welke levens hij ook had
kunnen leiden.

deren roemen juist de combinatie
van drama, filosofie, lovestory en SF.
Iedereen is onder de indruk van de
fantastische vormgeving, de acteer
prestaties, de prachtige soundtrack
maar nog het meest hoe Van Dormael
de liefde tussen twee pubers verbeeldt.
(GV)

De Zwarte Doos, donderdag
21 oktober (met inleiding)
26, 27 oktober, 20.00 uur.

De 53-jarige Van Dormael werkte
veertien jaar aan deze film, wat zijn
totaal op drie brengt in twintig jaar
tijd. Het innemende ‘Toto le héros’ was
zijn eerste, en in Cannes meteen goed
voor de Gouden Camera voor het beste
speelfilmdebuut. Vijf jaar later volgde
‘Le huitième jour’, wederom in Cannes
bekroond, nu met de gedeelde prijs
voor de beste acteur.
Fans en filmcritici hebben lang naar
‘Mr. Nobody’ uitgekeken, de reacties
zijn divers. Volgens sommigen nam
Van Dormael teveel hooi op zijn vork,
wat tot een rommelig geheel leidt. AnScène uit Mr. Nobody.

Director Jaco van Dormael put fourteen years of work into the movie
Mr. Nobody, that will be playing October 21, 26, 27 in De Zwarte Doos
at 8PM. The movie’s about 117-year-old Nemo. At the end of his life
-in 2092- he’s being interviewed as the last of the mortals. All other
people have eternal life due to their cells continually reproducing.
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Dutch Food part 2:
international mix
‘Dutch cuisine: a
contradiction in terms.
We have got so much
used to influences from
abroad that we hardly
notice them anymore.
On the market we see
sweet peppers, mangos,
chili peppers and
cinnamon fully
integrated with carrots,
leek and potatoes.
For that matter, that
‘extremely Dutch’
potato itself is actually
a foreigner as well.
Originally the Dutch
cuisine is simple. For
centuries the population
ate what was generated
by the land: mainly grain
(bread), vegetables,
dairy products and meat.
When the colonial period
began the Dutch started

enriching their cuisine with ingredients
from overseas, such as spices and tea.
Many inhabitants of the colonies later
came to live in the Netherlands,
particularly Indonesians and Surinamese.
In the 1960s they were joined by foreign
laborers from countries like Turkey and
Morocco. The culinary influences from
all these countries can be spotted
everywhere. In the supermarket you
can find everything required to make
a complete Indonesian rice table or a
Moroccan couscous salad. There is a
wide range of restaurants and special
Eastern supermarkets, also known as
Indonesian shops.

I wonder
And what about the potato? It originates
from the Latin American Andes mountain
range. Halfway the 16th century the first
Europeans got acquainted with the
tuber, which the Incas called ‘papa’. The
potato soon turned into a hit in Italy. This
was because Pope Pius IV was cured
from his rheumatism after having eaten
of it. By the 17th and 18th centuries the
potato had reached all of Europe. Also
thanks to the beneficial climate and its
nutritiousness it became one of the chief
foodstuffs for the common people.
Which it has remained until this day and
age. (SK)

Next week: bread. Why do we eat it
so much and where does that custom
come from?

Weed cheese, magic muffins and now alcohol consumption. The reflections
of Marius Lazauskas, a Master student of Architecture Building and Planning,
(see also Cursor 1) seem to suggest that he is having a wonderful time here
in Holland. Or should we be concerned about Marius? This week he would
like to know: “Is it legal to consume alcohol (beer) in a public space (park)?”
In principle the consumption of alcohol in public is permitted. However,
the municipality has indicated certain spots where it is not allowed, because
this would cause too much nuisance by vagrants, for instance. Article 2.4.8
of the municipal regulations reads: ‘It is forbidden to consume alcohol or to
have opened bottles, cans and such containing alcoholic drinks on you in a
public place which forms part of an area designated by the town council’.
The Stadswandelpark is one of those designated areas. Since 2007 it has
been forbidden to drink alcohol there or to have it on you in any case.
Areas where you cannot drink alcohol are indicated by prohibition signs.
At the places where it is permitted, you will still need to obey certain rules.
Public drunkenness and annoying behavior are punishable, to give an
example. (SK)
Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.

Source: The Holland Handbook,
Wikipedia, Aardappel Oogappel Winiefred van Killegem

Speaker’s Corner

Irina Ailenei and Cesar Lopez Martinez. Photo | Arne Olivier

Why do you want to learn Dutch
anyway? Surely everybody here
speaks English?
Irina: “In order to find a job, Dutch is
a very important requirement. You
cannot go and work in a company
and deal with clients in English.”

Doors Common Room open
As of next Thursday (October 21)
the doors of the Common Room will
be open. In this ‘living room’ in the
Bunker you can have a drink, play a
game or just lounge on the sofa for
a chat.
International students and staff
members are invited to take part in
the photo contest ‘Meet my Culture’.
Before October 25 you can send a

photo representing your culture to
commonroom@tue.nl, along with a
brief comment. The photos submitted
will be used to compose an exhibition
that will be on display in the Common
Room. Moreover, the best photos will
be given a permanent place on the
wall.
The official opening will take place
on November 9. More news and
information next week in Cursor,

and on Facebook; look for the group
‘Common Room’. (SK)
Opening hours: Monday thru Friday
from 15.00-21.00 and on Saturdays
from 12.00-18.00 hours. To enter the
Bunker you will need a special
admission pass. You can apply for one
via commonroom@tue.nl.

Photography workshop
Dekate Mousa, the cultural association for film and photography, is
organizing a basic course in photo
graphy. The course will take up three
nights. During the first two nights
the technical and creative aspects of
photography are explained, while
the last night will be devoted to
discussing the assignments that
you will receive on the second night.

The course will be given on Thursday
nights and is intended for students,
PhD candidates and TOIOs (trainee
technological design engineers).
The dates and exact starting times
will be determined in consultation
with the participants. The costs will
be 35 euro, which includes membership of Dekate Mousa. This means
that you can also take part in other

activities than the course.
Anyone who does not have their
own single-lens reflex camera can
borrow an analog one or rent a
digital one from Dekate Mousa. (SK)
If you are interested, send an e-mail to
info@dekatemousa.nl.

Cesar adds: “Although it may be
quite possible to do the work itself in
English, socializing takes place in Dutch.
During the lunch break I notice that my
colleagues will switch to Dutch after
a while just because that is easier for
them.”
Is it not unfair to Dutch students if you
could let a Dutch course count also for
the credits in your study program?
Irina: “There are Dutch students who
fill their extracurricular space with
subjects like history and politics.
Those subjects do not have any
relationship with technology either.”

What’s happening?

This week Irina Ailenei and Cesar Lopez
Martinez are picking up the microphone
in Speaker’s Corner. “Allow the ECTS
we get for the Dutch course to count
also for our study program”, is the
message sent by this Master student
of Business Information Systems and
PhD student of Systems & Control.

What do you propose?
“That the four ECTS we receive for
the first course are incorporated in a
standard manner, so that there is a
stronger stimulus to learn Dutch. Even
now there are students who can count
the credits along, but this depends on
your supervisor. It should be the same
for everybody.” (SK)

‘Because we can - free dance party TAC
Minimal, electro and techno, those are the ingredients of the
free party on Friday night at the Temporary Art Centre (TAC).
Friday October 15, 20.30-02.00 hours, Vonderweg 1,
admission free

Photo contest ‘Meet my Culture’ Common Room
See the article on this page. You can submit photos until
October 25, the Common Room is open as of October 21.

Registration winter courses BEST
This winter the international student association BEST will give
all sorts of workshops lasting several days. You can choose from
various subjects, such as marketing, transport, safety and energy.
The courses take place throughout Europe. Registration is
possible until October 24.
More information: www.besteindhoven.nl
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Kamers in Eindhoven 2,6 procent goedkoper dan in 2009 Met vijftig kilometer per uur
Eindhovense kamers die in september
werden aangeboden, waren gemiddeld
2,6 procent goedkoper dan in dezelfde
maand vorig jaar. De gemiddelde huurprijs bedroeg 301 euro; 8 euro minder
dan in 2009. Landelijk steeg de kamerprijs juist, naar gemiddeld 368 euro.
De gemiddelde huurprijs voor beschikbare kamers in Nederland bereikte
vorige maand zijn hoogtepunt, zo
becijfert Kamernet.nl. De 6.522 kamers

die in 24 steden werden aangeboden,
kostten gemiddeld 368 euro: drie
procent meer dan de maand ervoor,
één procent meer dan in september
2009. In Eindhoven lag de prijs van
aangeboden kamers in september
(297 stuks) 18,2 procent onder het
landelijk gemiddelde. Huurders in
de stad betalen gemiddeld 17,40 euro
per vierkante meter: een kleine twee
euro onder het landelijk gemiddelde.
(MvdV)

over ‘t strand

[E]

Student rooms in
Eindhoven that were for
rent in September were
offered for 301 euro a
month on average, which is 2.6 percent
cheaper when compared to the offer in
the same month last year. Nationwide
however, room rates increased to an
average rent of 368 euro last month.

TU/e’ers hebben de BRAINS
Bij zes van de tien ontwerpen die zijn
genomineerd voor de BRAINS Award zijn
TU/e’ers betrokken. De top tien is deze
week bekendgemaakt.
Teun Vinken (Industrial Design) richtte
zich op zonwering. Dirk van den
Bekerom (Technische Natuurkunde)
ontwierp een design lantaarnpaal.
Laurens van der Bel (Bouwkunde) wil
afgeschreven treinstellen tot studentenwoningen ombouwen. Lisa op ’t Hof en
Thomas van Lankveld (Industrial Design)
maakten met een Fontys-studente een

concept dat kinderen door middel van
techniek en design moet stimuleren om
meer te bewegen. Bernadette Bijkerk
(Industrial Design) ging aan de slag met
‘magisch kleurbeton’. Oud-ID-student
Werner Bastianen wil met andere
studenten een interactieve uil inzetten
tegen dementie. Hij is bovendien
genomineerd voor een concept over een
oven die door de zon wordt verhit.
Bij BRAINS leggen Eindhovense
studenten hun ideeën of producten -die
bruikbaar moeten zijn voor de stad en

de inwoners- voor aan een vakjury.
Het product of idee moet bruikbaar
en tastbaar zijn voor de stad en de
inwoners. De finale is op 18 november
op Strijp-S. Via www.brainseindhoven.
nl/nl/stemmen/ kun je je stem
uitbrengen. (JvG)

Negen Simon Stevinleden zoefden
afgelopen weekend met zo’n vijftig
kilometer per uur over het strand bij
IJmuiden op zeilwagens met de namen
Windrenner, Sietske, de Rode Piper, de
Oranje Piper en Blauwer.
Het strandzeilen is al 35 jaar een traditie
bij de studievereniging van Werktuigbouwkunde. Simon Stevin Brugghelinck,
naar wie de vereniging is vernoemd, is
de uitvinder van deze voertuigen. De
werktuigbouwkundigen hebben hun
eigen ‘vloot’. Caroline Balemans,
penningmeester bij de studievereniging,
spreekt van een ‘supervet’ weekend,
met ‘een goede wind’. Op het strand
was het vooral uitkijken geblazen voor
de kleinere ‘blowkarts’. De deelnemers
en wagens hebben het er, met
uitzondering van een lekke band,

zonder kleerscheuren afgebracht.
De vereniging zeilt een paar keer per
jaar en plant de weekenden vooral als
de getijden gunstig zijn. “Als we langere
tijd eb hebben, is er een groter
oppervlak om op te strandzeilen”, stelt
Balemans. (JvG)
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Nine Simon Stevin
members were shooting
along the IJmuiden beach
on sailing carts last
weekend, at approximately 50 kilometers
an hour. The vehicles were named
Windrenner (wind runner), Sietske,
Red Piper, Orange Piper and Blauwer
(more blue). Beach sailing has been
one of the Mechanical Engineering
study association’s traditions for no
less than 35 years.

[E]

Seven out of all ten
designs that have
been nominated for the
BRAINS Award involve
work by TU/e people. Cast your vote at
www.brainseindhoven.nl/nl/stemmen/

TU/e-studente wint goud op WK Life Saving
Maike Op het Veld, TU/e-studente
Technische Wiskunde, heeft goud
behaald op het onderdeel ‘Super
Lifesaver’ op het WK Life Saving.
Aan het WK deden maar liefst drie
TU/e-studenten mee plus een zwem
trainer van het Studentensportcentrum.
Maike behaalde ook zilver op de 100
meter Lifesaver en met twee teamgenootjes was ze goed voor brons op het
onderdeel 4x50 meter torpedoboeiestafette. Ruud van Bommel (Bouwkunde)

pakte met teamgenoot Peter Crijns
zilver op het Line Throw bij de heren. Zij
behaalden samen met Rik Op het Veld
(zwemtrainer sportcentrum) en Martin
Teley (Scheikundige Technologie) ook
nog brons op de 4x50 meter torpedoboei-estafette bij de mannen. Brons
was er ook voor de damesestafetteploeg
op de 4x25 meter pop-vervoeren.
Het nationale team eindigde op de
zevende plaats. In totaal deden 43
landen mee aan het WK. (JvG)

[E]

Maike Op het Veld,
Applied Mathematics
student at TU/e,
grabbed gold at the
‘Super Lifesaver’ category at the
Life Saving World Championships.
No less than three TU/e students as
well as a swimming coach from the
Student sports center participated
in the championships. The national
team eventually came in seventh.

En hoe is het in Buenos Aires?
Werkervaring opdoen bij een architectenbureau in Londen.
Kennismaken met het studentenleven in het Zweedse
Uppsala. Zonne-energieproducten ontwikkelen in Cambodja.
Een stage of onderzoek in het buitenland levert een schat
aan ervaringen op. Cursor laat studenten aan het woord
over hun belevenissen.
In juli 2010 was het eindelijk zover: met Spaans-1 voor
beginners op zak besloten wij, Freek en Thomas, het
avontuur in Buenos Aires aan te gaan. Inmiddels studeren
we alweer zo’n drie maanden aan Instituto Tecnológico
de Buenos Aires (ITBA), een kleine privé-universiteit
in hartje Buenos Aires, en vliegt de tijd voorbij.
De universiteit is gevestigd in een statig en oud gebouw.
Helaas wordt dit aan de binnenkant niet voortgezet,
aangezien het interieur het beste valt te beschrijven als
een tweederangs versie van het Paviljoen. Gelukkig mag
dit de pret niet drukken en maakt de atmosfeer aan de
universiteit alles goed. Niemand is te beroerd om je te
helpen, je uit te nodigen voor een asado (barbecue) of
een feest. En ook de professoren begrijpen dat je niet
alles verstaat en dat je af en toe een les moet missen
om wat van het land en de cultuur te kunnen zien.
Argentinië heeft vele fantastische plaatsen om te bezoeken.
Van de adembenemende watervallen in Puerto Iguazú
(zie foto), het Lake District in Patagonia, het ware gaucholeven op een ‘estancia’, tot aan de glaciers in het zuiden.
Maar ook in Buenos Aires is genoeg te doen: van een

‘mate’ (sterke kruidige thee) in een van de vele parken,
het aanschouwen van de tango in San Telmo, het eten
van een heerlijk stuk vlees in een van de vele parillas
(soort steakhouse) tot aan het nachtleven in de boliches
(club) dat pas begint als het Eindhovense Stratumseind
haar deuren sluit. Gelukkig gaan ze ook door tot minimaal
6.00 uur in de morgen, zodat je gemakkelijk de metro naar
huis kunt nemen.

in de middag te paard de bergen te verkennen.
Daarom voor nu: hasta un rato y buenas noches.
¡Saludos!
Freek-Jan Ronner en Thomas Wijtvliet,
studenten Technologie Management

Natuurlijk moet er ook nog
gestudeerd worden en daarom
volgen we voor 24 ECTS aan
vakken. De colleges beginnen
op zijn vroegst om 13.00 uur,
maar gaan vaak door tot
22.00 uur. Over het algemeen
wordt er geen pauze gehouden
gedurende de drie uur durende
colleges. Aangezien alle colleges
in het Spaans zijn, was het
vooral in het begin (en eigenlijk
nog steeds) problematisch om
de colleges te volgen; Spaans
voor beginners bleek helaas
niet geheel toereikend.
Morgenochtend moeten wij
‘helaas’ alweer om 8.00 uur
opstaan om langs de meren in
Patagonië te rijden en later

Freek-Jan Ronner (links) en Thomas Wijtvliet bij de watervallen in Puerto Iguazú.
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Kosten beveiliging nekken nachtbus
Er gaan geen nachtbussen rijden in
Eindhoven. Dat heeft de gemeente
besloten nadat uit onderzoek is
gebleken dat het inzetten van
beveiligers op de nachtbussen jaarlijks
een kwart miljoen euro zou kosten.
DWARS, de jongerenorganisatie van
GroenLinks, haalde twee jaar geleden
voldoende handtekeningen binnen
om het voorstel om nachtbussen te
laten rijden als burgerinitiatief bij de
gemeente in te dienen. Uit onderzoek
is echter gebleken dat het laten rijden

van nachtbussen (naar de belangrijkste
bestemmingen buiten fietsafstand van
het station van Eindhoven) jaarlijks
netto 270.000 euro zou gaan kosten.
De reizigersstromen zijn te zeer
verspreid volgens het onderzoek.
Bij de berekening is men uitgegaan
dat de bussen drie nachten per week
zouden rijden tussen 01.00 en 04.00
uur, met twee beveiligers per bus op
vrijdag- en zaterdagnacht. Zonder
beveiliging zou de nachtbus tegen een
tarief van 3 euro per rit vrijwel rendabel
zijn. Dit is echter geen optie, aangezien

vervoerder Hermes een aantal jaar
geleden gestopt is met nachtbussen
na een aantal geweldsincidenten.
In Tilburg rijden momenteel wel
nachtbussen met beveiligers.
Amsterdam kent ook nachtbussen,
maar deze hebben slechts camera’s
aan boord waarvan de beelden achteraf
kunnen worden bekeken. Ook is daar
een systeem waarbij de chauffeur
op een knop kan drukken, waarna
automatisch de politie wordt
ingeschakeld. (TJ)

Clmn
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Eindhoven will not start
using late-night buses,
says the city council
after a survey showing
that employment of late-night bus
security would cost a quarter million
euro a year.

Vroeger

Pusphaira al 45 jaar aan de bal
De Eindhovense Studentenvoetbal
vereniging Pusphaira bestond
12 oktober op de kop af 45 jaar.
Komend weekend zijn er allerlei
activiteiten om dit lustrum te vieren.
Het Pusphaira kampioensteam van 2001
onder leiding van Peter Geurts en het
huidige Pusphaira 1 van Frank de Haan
nemen het zaterdag 16 oktober tegen
elkaar op. Kinderen kunnen zaterdagmiddag spelletjes doen en (oud-)leden
doen mee aan een voetbaltoernooi.
De zaterdagactiviteiten vinden plaats
op sportpark ‘De Hondsheuvels’.
Op zondag 17 oktober is er een fietstocht
langs verschillende boerderijen met
streekproducten. Verder is er vrijdag
avond een feest met dj in het tennis
paviljoen van het Studentensport
centrum. Tijdens het lustrumweekend
vindt de lancering van het Pusphaira
stickerverzamelalbum plaats. Pusphaira
leden kunnen elkaar nu ‘sparen’.
De stickers worden het komende jaar bij
verschillende evenementen uitgedeeld.

Uit het document ‘de geschiedenis
van Pusphaira’, opgesteld door trainer
Jos Halmans, blijkt dat twee initiatieven
geleid hebben tot oprichting van de
vereniging in 1965. Vanaf begin jaren
zestig voetbalde een groepje scheikundestudenten regelmatig op een
braakliggend veld op het TU/e-terrein.
Niet veel later kregen vier studenten
in hun ontgroeningstijd voor Demos
de opdracht om een voetbalvereniging
op te richten -ook al konden sommigen
nauwelijks tegen een bal trappen.
De studenten wilden voetbal in het
oud-Grieks vertalen, maar daar was
geen woord voor in die taal. Daarom
maar een letterlijke vertaling; ‘poes’
(voet) en ‘pheres’ (bal), gecombineerd
tot Pusphaira. De scheikundestudenten
sloten zich aan en op 12 oktober 1965
was de oprichtingsvergadering van
de studentenvoetbalvereniging. (JvG)

Zie voor het hele programma
www.pusphaira.nl/lustrum.

Denk als een Innovator;

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Uit de oude doos van Pusphaira: het tweede team, eind jaren tachtig.

HEMA-strijkijzer
Voor alle studenten die net op kamers gaan (of voor diegene die voor het eerst
een strijkijzer koopt) een must-have: het HEMA-strijkijzer. Voor het luttele bedrag
van tien euro is ‘ie van jou! Een perfect apparaat voor iedereen die eenvoudig wil
huis-tuin- en-keuken-strijken. Prijs-kwaliteit is zeker een pluspunt van dit apparaat.
Het apparaat is snel opgewarmd om te kunnen stomen en ligt lekker in de hand.
Het enige nadeel is dat de echt hardnekkige kreukels er moeilijk uit gaan.

laat andere mensen

Constudentenbond
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Eindhoven Student soccer society Pusphaira will be celebrating
its 45th anniversary with all kinds of activities. There will be
soccer tournaments, a party, and a games afternoon for children,
among other things. Check www.pusphaira.nl/lustrum.

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

Mama
Voor zowel studenten die nog thuis wonen als studenten die al op kamers zitten, is het
makkelijk als alles voor je gedaan wordt. Het enige wat je dan hoeft te doen, is een extra
groot moederdagcadeau te kopen om haar te bedanken voor al haar inzet van afgelopen
jaar. Sommige moeders strijken nu eenmaal zonder dat je er iets voor hoeft te doen.
Bij andere moeders moet je het iets slimmer aanpakken. Als je je moeder zover wil krijgen
dat ze je strijk doet, kijk haar dan lief aan en zeg dat zij het toch veel sneller en netter kan.
Of zeg dat het wel zo makkelijk is aangezien ze toch al je was doet…

aangenamer wordt:
de ConStudenten
Bond. Deze keer
onder het mom van
‘Extreme-Ironing-tipsvoor-thuis’: de beste
strijkmethode.

Panel van de week

Stoomgenerator
Hét strijkijzer onder de strijkijzers: een stoomstrijkijzer. Voor de student die wat geld over
heeft, want een eenvoudig exemplaar kost al gauw tachtig euro, een wat betere gaat richting
de honderdvijftig euro. Maar het resultaat mag er zijn: met een vluchtige beweging vlieg
je over je kleding heen met het verbluffende resultaat dat alle kreukels verdwenen zijn
(je hoeft dus niet nog een keer over je kleding heen te gaan!). Ook even luchtig stomen
van een pak doe je in een handomdraai. Het is een kleine investering, maar wel een die
al je strijkergernis snel doet vergeten!

Sportieve, kleren kreukende
studenten

Het onderwerp van vandaag is
hulpmiddelen in het onderwijs.
In de loop der jaren zijn er heel wat
veranderingen geweest in de wijze
van lesgeven en de hulpmiddelen
die een docent daarbij tot zijn/haar
beschikking heeft. Hoewel ik de
wereldschokkende veranderingen,
zoals de elektrische bediening van
de borden in Auditoriumzalen 1-8,
de introductie van projectoren en
beamers en de eerste babystapjes
van de notebookregeling, zelf niet
heb meegemaakt, schudt ook mijn
wereld op zijn grondvesten.
Vandaag vraag ik uw aandacht voor
een ontwikkeling die wel degelijk in
‘mijn tijd’ plaatsvindt en mij angst
aanjaagt. Angst ja. Angst dat ik de
enige ben die last heeft van dit
minuscule gadget dat wordt gebruikt
onder het motto ‘Geen zin om m’n
arm te ver op te tillen’. Angst dat
onze docenten zo in hun eigen
wereldje zitten dat velen niet eens
meer opkijken om te vragen of het
publiek baat heeft bij het gebruik
van dat rottige apparaatje.
Onlangs werd me duidelijk dat ik
niet de enige ben die er last van
heeft, daarom hul ik mij niet langer
in stilte. Dit kan zo echt niet langer!
Ik wil U het volgende mededelen, het
kan niet anders, ik moet het kwijt:

IK HEB EEN HEKEL AAN
LASERPOINTERS!
Ik kan dat ***-ding dus echt niet
meer zien. Dat niet alleen, ik kan
dat ding ook echt niet zien.
“En hier zie je...” Waar? WAAR DAN?
Vroeger, toen docenten nog een
aanwijsstok gebruikten.
Diana Koenraadt is studente
Technische Informatica

Niet strijken
Een methode die veel studenten erg zullen waarderen: helemaal niet strijken!
De truc is om de kleding die uit de wasmachine komt even goed uit te slaan en
direct op een hangertje te hangen, zodat het hangend kan drogen. Resultaat:
kleding die al in de goede vorm hangt en dus (bijna) geen kreukels heeft! Vooral
shirts met lange en korte mouwen en broeken drogen erg netjes op op deze manier.
Het enige wat niet mooi opdroogt zijn blouses, die zul je alsnog moeten strijken…

Vroeger was alles beter. Het is waar,
ik merk het ook, met name aan de
ontwikkelingen die zich tijdens mijn
studententijd hebben voorgedaan.
Enkele van de meest recente
ontwikkelingen: de bedreigingen
aan het adres van de studiefinanciering, mensen die U tegen me
zeggen, en minder cashewnoten in
de salade bij Albron (nog effe gauw
winst maken voor we eruit vliegen!).

BESTE KEUS

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm
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Marijke Starke | “Het is moeilijk om niet hypocriet te zijn”

In de discussie met haar vriend over
gewone óf palmolievrije margarine
-zo’n zeven keer duurder- moest ze
zich uiteindelijk gewonnen geven.
Een concessie, “maar ik wil mijn
vriendje ook niet kwijt”, zegt Marijke
Starke lachend. De masterstudente
Sustainable Energy Technology houdt
morgen, vrijdag 15 oktober, in het kader
van Wereldvoedseldag een presentatie
in Dynamo over de mondiale voedselproblematiek - een onderwerp dat
haar na aan het hart ligt.
De overdaad in het westen tegenover de
honger van miljoenen burgers elders,
het beslag op natuurlijke hulpbronnen,
kinderarbeid, discriminatie, genetische
modificatie, ondoorzichtige handels
structuren, de effecten van onze
vleesconsumptie op het klimaat; de
wereldvoedselproblematiek is divers
en complex. “Vroeger werd veel meer
lokaal en op kleine schaal geproduceerd”,
vertelt Starke. “Tegenwoordig zijn er
veel meer mensen, die bijvoorbeeld het

hele jaar door bepaalde exotische
producten willen kunnen krijgen en
voor wie op veel grotere schaal wordt
geproduceerd. Een paar machtige
bedrijven hebben de voedselketen
stevig in handen, vaak ten koste van
de kleine boeren bij wie productie
processen veelal beginnen.”
Verbeter de wereld, begin bij jezelf - het
klinkt zo eenvoudig. Zelf eet Starke
weinig en uitsluitend biologisch vlees
-“gewone kip vind ik niet eens meer
lekker”-, koopt ze alleen fairtrade koffie,
suiker en cacao, scheidt ze haar afval
en experimenteert ze erop los in haar
eigen moestuintje. “Het geeft me een
bepaalde structuur, een houvast waar
ik me fijn bij voel.”
Toch heeft de 21-jarige, sinds kort
voorzitter van de TU/e-commissie
Techniek voor Duurzame Ontwikkeling,
naar eigen zeggen ook wel eens ‘een
dipje’. “Het wordt je als consument
niet altijd gemakkelijk gemaakt; ik kan
daarom best begrijpen dat veel mensen
het thema opzijschuiven. Ik vind het

Dat treft!
Chantal van Oorschot staat enkele malen per dag bij de ingang van De Hal te
roken. Ze heeft superleuk werk; ze mag de dag beginnen met het kapotmaken
van oude afstudeerwerken.
Sinds juni is Chantal (23) administratief medewerkster bij het scanbureau van
de Centrale Bibliotheek. De papieren afstudeerverslagen vanaf 1978 mag zij
inscannen. Die staan in een rij van 365 meter op haar te wachten. “Eerst snij
ik de kaften eraf. Dan stop ik de losse bladen allemaal tegelijk in de scanner.
Soms zijn dat er twintig, soms wel driehonderd. Daarna ga ik croppen, dat is
de term voor het met Adobe verwijderen van de zwarte rand die bij het scannen
ontstond.”
Het is leuker werk dan het plaatsen van chocolaatjes op de taarten voor Albert Heijn,
het in bakjes leggen van filetjes bij een kipverwerkingsbedrijf of het onderbetaalde
werk in kledingwinkels, zoals ze eerder deed. Hoewel het snijden van de kaften
wel zwaar is. Als het kan, dan laat ze dat een collega met spierballen doen.
Behalve scannen krijgt ze steeds meer andere klussen. Zoals post die zonder naam
en/of gebouwaanduiding aankomt op de TU/e op de juiste bestemming krijgen.
Per dag zijn er wel twintig van die enveloppen. En als er geen naam op staat,
mag ze die openen. Helaas zijn het geen liefdesbrieven die ze dan te zien krijgt,
maar saaie rekeningen. (NS)

soms óók best een worsteling. Als ik
alleen die dingen doe die ik goed vind,
zou ik bijvoorbeeld alleen seizoensgroenten uit Nederland moeten eten,
zou ik amper nog buiten de deur
kunnen eten. Zou ik geen schoenen
van bepaalde merken moeten dragen,
omdat je er je bedenkingen bij kunt
hebben hoe, door wie en onder welke
omstandigheden ze gemaakt zijn. Het is
heel moeilijk om niet hypocriet te zijn.”
Volgens Starke heeft dan ook niet alleen
de individuele consument een verantwoordelijkheid, maar moeten ook
bedrijven zich bewust zijn van hun
aandeel - evenals de universiteit.
Ze is naar eigen zeggen, al lezend en
lerend, steeds verder in de thematiek
‘gezogen’ - vooral sinds vorig jaar, toen
ze na haar bachelor Werktuigbouwkunde
aan het certificaatprogramma Technology,
Development en Globalization begon
en universitair docent Saurabh Arora
ontmoette. “Hij vertelt zó bevlogen over
grote problemen in de wereld, weet er
ook écht veel van. Binnen de TU/e ging

er echt een wereld voor me open. Vanaf
dat moment wist ik dat ik me niet alleen
wil bezighouden met technologische
ontwikkelingen ‘aan de bovenkant’,
maar dat ik me er juist hard voor wil
maken om de ‘onderkant’, bijvoorbeeld
ontwikkelingslanden, meer naar boven
te halen.”
Inmiddels volgt ze de master Sustainable
Energy Technology; komend voorjaar
begint ze aan haar afstuderen, onder
begeleiding van Arora, op het gebied
van biobrandstoffen. Momenteel loopt
ze stage bij de internationale lobby- en
campagneorganisatie Fairfood, waar
ze zich vooral bezighoudt met een
sectoranalyse van de cacao-industrie.
Ze ziet zichzelf als idealist, maar wil haar
opvattingen niet bij anderen door de
strot duwen. “Ik vind wel dat mensen
idealen moeten hebben. Of nou ja,
‘moeten’ - dat klinkt alweer zo dwin
gend... Ik hoop anderen wel van bepaalde
zaken bewust te maken. Je kunt in je
eentje niet altijd zichtbaar resultaat

boeken, maar wel een verandering
in gang zetten. Kijk naar Albert Heijn,
dat steeds meer biologische producten
verkoopt; misschien ontstaan vanuit
een trend, maar érgens heeft daar wel
een stuwende kracht achter gezeten.”
Ze besluit: “Ik maak me zorgen om
de voedselproblematiek, maar
misschien nog wel méér over het
feit dat niet meer mensen dat doen.
Want wij westerse consumenten zijn
een oorzaak van oneerlijke handels
structuren die mensen elders op
dezelfde wereld arm maken. Maar
daarvoor moet je wel je ogen open
willen doen”.
Het Wereldvoedseldag-diner, mede
georganiseerd door de Wereldwinkel
Eindhoven, T!NT en Mosaic, begint
vrijdag 15 oktober om 18.00 uur
in jongerencentrum Dynamo.

Interview | Monique van de Ven
Foto | Bart van Overbeeke

