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Decaan Louis Boon, kartrekker van het Maastrichtse Science

Colofon

“Belangstelling voor goed onderwijs is
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Opmerkelijk soms hoe kwesties al
maanden als een heidebrandje net
onder de oppervlakte smeulen en
dan opeens fel oplaaien. Zoals het
gekrakeel rondom het Maastrichtse
Science College, waar met name de
TU/e zo fel tegen is. De kartrekker
aan Maastrichtse zijde, decaan Louis
Boon, ging er vorige week met
gestrekt been in. In het Maastrichtse
universiteitsblad zaagde hij de Eindhovense opleidingen bij de enkels af.
Toen ik hem vroeg naar het waarom
van die felle tackle keek hij schuldbewust terug op zijn onbesuisde
actie. Maar het was ten behoeve van
het UM-team, zal hij gedacht hebben.
Tijdelijke schorsing dan voor Boon?
Nee, eind dit jaar verlaat hij het
Limburgse team voorgoed en heeft
daarmee zijn laatste taak volbracht.
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“In het interview met Observant (het
blad van UM, red.) heb ik me te extreem
uitgelaten”, bekent decaan Louis Boon.
In het bewuste vraaggesprek, dat op
donderdag 4 november werd geplaatst,
beweert Boon dat de TU/e geen enkele
visie heeft op onderwijs. Hij betitelt de
bacheloropleidingen als ‘kloteprogramma’s’ en is ervan overtuigd dat er met de

brede Engelstalige bachelor die de TU/e
zelf wil starten, sprake zal zijn van
‘hetzelfde geknoei’. In academische
kringen een ongebruikelijk hard oordeel
over het onderwijs aan een andere
instelling. CvB-voorzitter Arno Peels
betitelt de uitspraken als “ongepast”.
Boon vindt het achteraf ook wat te boud
geformuleerd, maar zegt dat hij blijft
staan bij de kern van zijn kritiek. Die valt
uiteen in twee delen. Boon: “Om te
beginnen is aan de TU’s en ook aan
bètafaculteiten de belangstelling voor
goed en gemotiveerd onderwijs niet
groot. Onderwijs wordt daar vaak gezien
als iets dat je van je onderzoek afhoudt.
Daarnaast heerst bij de TU’s en de
bètafaculteiten nog altijd het idee dat
het percentage studenten dat interesse
heeft in natuurwetenschappen een vast
en onveranderbaar gegeven is. In
Maastricht denken we daar anders over.
Door je onderwijs op een inspirerende
en innovatieve manier aan te bieden, is
er zeker nog groei mogelijk op dat
terrein.” Peels voelt geen behoefte om

op dit moment op deze punten in te
gaan.
Conservatieve reflex
De beschuldigingen dat de UM met de
oprichting van het Science College
afspraken schendt, versnippering
veroorzaakt, of studenten op het
verkeerde been zet, verwerpt Boon. Ze
vormen wel de reden van zijn heftige
verbale uitval van vorige week. “Het is
een slechte en conservatieve reflex op
een nieuw initiatief. Dat zie je wel vaker
als de eigen belangen voor wat betreft
de instroom in gevaar komen. Ik zie dat
gevaar niet. Jaren geleden ben ik aan de
UM gestart met de opleiding Psychologie. Toen luidde de Radboud Universiteit
in Nijmegen de noodklok. Het heeft ze
echter geen student gekost.”
Volgens voorzitter Peels heeft het
ministerie van OCW in juli van dit jaar
zeer duidelijk een negatieve beslissing
afgegeven met betrekking tot de
Maastrichtse aanvraag om een Science
College te mogen beginnen. Het nieuwe

Boeddha zweeft over de vijver
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De Universiteit Maastricht (UM) en de
TU/e vlogen elkaar de afgelopen weken
stevig in de haren naar aanleiding van
het Science College, waarmee de UM in
september 2011 van start gaat. Met
deze nieuwe Engelstalige bacheloropleiding in de natuurwetenschappen
schendt de UM eerder gemaakte
afspraken, zo beweert het TU/e-bestuur.
Decaan Louis Boon, kartrekker van het
Maastrichtse initiatief, verketterde
daarop de onderwijsprogramma’s en de
aanpak van de TU/e. De Eindhovense
collegevoorzitter Arno Peels noemt een
aantal van Boons uitspraken totaal
ongepast.

Het ene onderzoek is sexier dan het
andere. De experimenten van Nico
Sommerdijk cum suis (zie pagina 10),
die laten zien dat het relatief eenvoudig is om bot te maken in het lab,
spreken tot de verbeelding en trekken de aandacht van media in
binnen- en buitenland. Maar ook de
persoonlijkheid van de onderzoeker
speelt een rol. Sommerdijk beseft dat
communicatie naar de maatschappij,
de belastingbetaler, belangrijk is
voor het draagvlak van wetenschappelijk onderzoek. Met zijn enthousiasme zet hij niet alleen zijn onderzoek, maar ook de TU/e op de kaart.

De Boeddha, onderdeel van het vier jaar
oude kunstwerk SOH19 States of Nature,
is vrijdag 5 november opgetakeld. Het
beeld lag sinds juli op de bodem van de
vijver aan het Limbopad, nadat de
perspex capsule (een koepel) die er
omheen zat uit elkaar spatte. De
Gemeenschappelijke Technische Dienst
(GTD) onderzoekt nu de oorzaak en
verwacht begin december een
prijscalculatie bij het College van
Bestuur te kunnen neerleggen voor de
herstelkosten.
Volgens Wim Peters, hoofd van de GTD,
verliep het optakelen met een hoge
kraan prima. De vijver was van tevoren
deels leeggemaakt, omdat GTDmedewerkers de bak in moesten om de
paal los te schroeven. Die paal is stuk
gegaan doordat de koepel erop was
gevallen, vertelt Peters. Met de

Vrijdag 5 november is de Boeddha opgetakeld uit de vijver bij het Limbopad.
Foto | Bart van Overbeeke
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onder de loep gaat nemen. Hieruit
moeten een plan en advies aan de
stichtingraad rollen, op basis waarvan
eind dit collegejaar wordt beslist of
Shift040 nog een toekomst heeft of dat
de stekker eruit gaat.

Design Award voor Happy
Street van Körmeling

VSNU wijst cao-akkoord af

23 oktober - Kunstenaar, architect en
TU/e-alumnus John Körmeling heeft op
23 oktober de jaarlijkse Dutch Design
Award gewonnen voor zijn ontwerp van
Happy Street, het Nederlandse
paviljoen op de wereldtentoonstelling
in Shanghai. De internationale jury die
alle inzendingen beoordeelde,
omschrijft het project van Körmeling als
ironisch en gedurfd.

26 oktober - De universiteiten hebben
het onderhandelaarsakkoord over een
nieuwe cao eind oktober verworpen. In
november zou het universitaire
personeel een uitkering van vijfhonderd
euro krijgen en vanaf februari 2011 een
half procent salarisverhoging. Maar dat
gaat voorlopig niet door. Universiteiten
en vakbonden zijn vooralsnog
uitgepraat.

Shift040 beslist eind
dit jaar over toekomst

Zeven veni’s voor TU/e’ers

25 oktober - Studentenwebsite Shift040
neemt een communicatieprofessional
in de arm die de organisatie en
toekomst van de studentenwebsite

03 november - Na twee magere jaren,
met in totaal slechts drie Veni’s voor de
TU/e, gaan dit jaar zeven van de 161
Veni-subsidies van NWO naar onderzoekers van de TU/e. De TU/e overtreft

hiermee de concurrentie: Delft en
Twente sleepten elk vijf Veni-beurzen in
de wacht.
De TU/e-winnaars zijn: dr.ir. Peter
Bruggeman (TN), dr. Wouter Ellenbroek
(TN), dr. Jan Anton Koster (ST), dr.
Evgeny Pidko (ST), dr. Ilja Voets (ICMS),
dr.ir. Kris van der Zee (W) en dr. Alaa
(IE&IS). De jonge, pasgepromoveerde
onderzoekers krijgen een kwart miljoen
euro om drie jaar onderzoek mee te
verrichten.

Overschot aan bèta’s
04 november - Er is tot 2014 geen
tekort, maar een fors overschot aan
hoogopgeleide bèta’s en technici,
voorspelt het Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) op
basis van eigen onderzoek. De
uitkomsten die vorige week zijn
gepresenteerd, kunnen het College van
Bestuur (CvB) van de TU/e niet
verontrusten. “Er blijft over een langere
periode in Nederland een structureel

tekort aan bèta’s en ingenieurs”, zegt
een woordvoerder van het College van
Bestuur.

Geen salarisverhoging voor
bestuurders onderwijs
04 november - Onderwijsbestuurders
die te veel verdienen, mogen van
staatssecretaris Halbe Zijlstra volgend
jaar geen salarisverhoging krijgen.
Daarnaast gaat hij grootverdieners die
sinds 2007 benoemd zijn onder de
226.000 euro brengen. Al eerder
meldde Zijlstra dat hij 19.000 euro
terugeist van de TU Delft, die het salaris
van de collegevoorzitter in 2009
verhoogde tot 245.000 euro, inclusief
toelagen.

Feestje start nieuwbouw W-hal
4 november 2010 - Op woensdag 1
december staat een feestelijke
bijeenkomst gepland voor de start van
de nieuwbouw van de W-hal op de
campus. Om 16.15 uur is die dag de

aftrap aan de westelijke ingang van de
W-hal.
De nieuwbouw van de W-hal vormt de
opmaat naar Campus 2020, het project
dat het gehele universiteitsterrein een
ander aanzicht moet geven. De W-hal
wordt het hart van de compacte
TU/e-campus en zal veranderen in een
ontmoetingsplaats voor studenten,
medewerkers, onderzoekers en
ondernemers. Na de nieuwbouw zal de
faculteit Wiskunde & Informatica er
worden gehuisvest, evenals de
universiteitsbibliotheek en de Centrale
Studievoorzieningen van de TU/e.
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College:

niet groot aan de TU’s”
initiatief zou hiermee geen overheidsfinanciering ontvangen. In Observant
deed Boon dat af als “wetenschapspolitiek” en het Science College werd
ondergebracht bij het al bestaande
University College Maastricht, dat al wel
was opgenomen in het landelijke
opleidingenregister Croho.
Boon verwacht dat de helft van de
instroom voor het Science College, die
moet groeien naar zo’n 120 studenten
per jaar, uit het buitenland zal komen.
Voor de rest denkt hij ook Limburgse
scholieren te trekken die in eerste
instantie nog niet aan een bètaopleiding gedacht hadden. De docenten
komen van de eigen universiteit en van
de nabijgelegen universiteiten in Aken
en Hasselt. Ook uit die contreien
verwacht Boon wel instroom, want het
onderwijs in Duitsland is “allerbelabberdst”. Bij de oosterburen valt volgens
de decaan in de eerste twee jaar vijftig
procent van de studenten af door slecht
onderwijs. “Zij zien het als een soort
vagevuur, waar de student doorheen

leverancier wordt nu gekeken waarom
de koepel kapot is gesprongen en wat
er aan het kunstwerk kan worden
verbeterd. Het is de bedoeling dat de
Boeddha na herstel beter over de paal
glijdt en hoger kan komen. Het CvB zal
na inzage in de prijsberekening de
knoop doorhakken over de verbeteringen en het herstel.
De 88 eieren in de vijver zijn voorzien
van zonnepanelen en moeten ervoor
zorgen dat het beeld op zonnige dagen
omhoog wordt geduwd. Om het beeld
zit in een langwerpige, vierhonderd kilo
zware perspex capsule, die een dikte
heeft van tweeënhalve centimeter. Het
idee voor het kunstwerk ontstond in het
najaar van 2000 vanuit studievereniging
Van der Waals van Technische
Natuurkunde, die een kunstenaar
aantrok vanwege het veertigjarig
bestaan. (JvG)

[E]

Our Rewwwind feature
provides you with
snippets of last week’s
news. What happened
online after the previous Cursor
magazine was published?

moet. Desastreus, maar men kan het
zich veroorloven door de hoge
inkomsten aan onderzoeksgeld”,
aldus Boon.
Peels zegt op een collegiale manier met
het Maastrichtse CvB in gesprek te
blijven. “Op dat niveau waren we met
elkaar in gesprek, zijn we nu nog in
gesprek en zullen met elkaar in gesprek
blijven.” (HK)

[E]

For some weeks now,
Maastricht University
(UM) and TU/e have
been at it because of
UM’s Science College that will open
its doors in September 2011. The new
English Bachelor of Physics violates
previous agreements, says TU/e’s
Executive Board. In response, Dean
Louis Boon, who is at the forefront of
the Maastricht idea, decried TU/e’s
curricula and educational method.

[E]

The Buddha that’s part
of the four-year-old work
of art SOH19 States
of Nature was hoisted
up on Friday, November 5. Ever since
the perspex capsule (a dome) that
encapsulated it shattered in July, the
statue had been on the bottom of the
Limbopad pond. Communal technical
services (GTD) are currently researching the cause of the burst, and expect
to be able to provide the Executive
Board with an estimate of repair costs
early December.

Design Award for Körmeling’s
Happy Street
October 23 - On October 23, artist and
architect John Körmeling was awarded
the annual Dutch Design Award.
Körmeling, who’s from Eindhoven and
studied Architecture, Building &
Planning at TU/e, received his award for
his design of Happy Street, the Dutch
pavilion at the Shanghai Expo. The
international judges in charge of
evaluating all entries said Körmeling’s
project was ironic and risqué.
Shift will decide on future by year’s end
October 25 - Student website Shift040
will bring in a communications
professional that will be scrutinizing
both the student website’s organization
and future. Based on the resulting
evaluation, the foundation board will be
presented with a plan as well as advice
on whether Shift should pull the plug or
not.

EE sluit overeenkomst met
Universiteit Hasselt
De faculteit Electrical Engineering (EE)
heeft eind oktober een overeenkomst
met de Universiteit Hasselt gesloten.
Het doel daarvan is studenten soepel te
laten instromen in de TU/e-master
Electrical Engineering.
In Eindhoven is daartoe een curriculum
ontwikkeld. De Universiteit Hasselt heeft
een bachelor in de fysica en chemie,
maar geen aansluitende masteropleiding. Eind 2006 hebben de
faculteiten Technische Natuurkunde en
Scheikundige Technologie al een verge-

lijkbare overeenkomst met de Universiteit Hasselt gesloten. Nu kunnen de
Belgische studenten met hun bacheloropleiding fysica ook instromen bij EE.
De twee universiteiten spreken in de
overeenkomst met EE de intentie uit
deze samenwerking uit te breiden door
uitwisseling van studenten te bevorderen en hun opleidingen te promoten.
(JvG)

[E]

Late October, the
Department of Electrical
Engineering and Hasselt
University entered into
an agreement. Its aim is to simplify
student intake at TU/e’s Electrical
Engineering Master. Already in late
2006, both the Department of Applied
Physics and Chemical Engineering
made similar arrangements with
Hasselt University.

Lees meer over Belgische en ook Duitse
studenten aan de TU/e op bladzijde 8
en 9.

Proefballonnetje bachelorstudent
leidt tot belangrijke publicatie
Je kunt de draairichting van wenteltrapvormige moleculaire structuren
beïnvloeden door op strategische
plaatsen in het molecuul een waterstofatoom te vervangen door een
deuteriumatoom. Dat nieuwe inzicht
hebben onderzoekers van de TU/e
vorige week gepubliceerd in het
gerenommeerde tijdschrift Nature
Chemistry. De publicatie is voortgekomen uit het werk dat scheikundestudent
Dirk Balkenende als bachelorstudent
uitvoerde in het Spinoza-instituut.
Het is de eerste keer dat is aangetoond
dat de draairichting van zogeheten
supramoleculaire structuren kan worden
gestuurd door bepaalde atomen te
vervangen door een andere isotoop van
hetzelfde element. Volgens Balkenende,
inmiddels bezig met zijn afstudeerwerk,
is het heel bijzonder dat zo’n minieme
verandering zulke verstrekkende
gevolgen heeft voor de structuur van een
supramoleculair complex. “Het was al
bekend dat isotoopsubstitutie de
draairichting van polymeren kon
beïnvloeden, maar dat ging om covalent
gebonden moleculen. In het door ons

VSNU turns down cao agreement
October 6 - The Association of Dutch
Universities (VSNU) turned down the
implementation agreement for a new
cao. Come November, university staff
would be given a lump sum of five
hundred euro, followed by a half per
cent raise in February 2011. That’s off for
now, though. For the time being,
universities and unions have nothing
left to say to each other.
Seven Venis for TU/e researchers
November 3 - The past two years were
disappointing, with a total of only three
Veni’s for TU/e, but this year, no less
than seven of a total of 161 Veni grants,
given out by the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO), go to
TU/e researchers. TU/e beats its
competitors: both Delft and Twente each
received five Veni grants.
The TU/e winners are dr.ir. Peter
Bruggeman (TN), dr. Wouter Ellenbroek

onderzochte systeem zitten de
bouwstenen van de wenteltrap veel
verder bij elkaar vandaan.”
Balkenende maakte de moleculen als
student-assistent in dienst van het
Spinoza-instituut. Dit laboratorium, door
prof.dr. Bert Meijer in 2002 opgezet met
het geld van de door hem gewonnen
Spinozaprijs, beoogt studenten al in een
vroege fase van hun studie te betrekken
bij wetenschappelijk onderzoek.
Balkenende kwam in 2004 zelfs als
middelbare scholier al bij het instituut
terecht. In de zomer van 2008 vroeg
dr. Anja Palmans, die het Spinozainstituut leidt, hem te proberen om
deuteriumatomen in te bouwen in het
molecuul BTA, dat spontaan wenteltrapvormige structuren vormt. Een ‘proefballonnetje’ dat door de inspanningen
van Balkenende resultaat opleverde.
De Turkse promovenda Seda Cantekin
nam het onderzoek daarna over en
analyseerde het gedrag van de nieuwe
moleculen tot in detail. Dat resulteerde
vorige week in een ‘advanced

(TN), dr. Jan Anton Koster (ST), dr.
Evgeny Pidko (ST), dr. Ilja Voets
(ICMS), dr.ir. Kris van der Zee (W) en
dr. Alaa (IE&IS). The Veni-researchers
receive 250.000 euros each to conduct
research for three years.
Beta surplus
November 4 - Up until 2014, instead of
a shortage, there will be surplus of
science and engineering graduates,
says Research Center for Education
and the Labor Market (ROA) based on
a private study. Results were
published last week, yet TU/e’s
Executive Board (CvB) isn’t worried in
the least. “In the long run, the
Netherlands will be suffering from a
structural lack of science and
engineering graduates”, says a
spokesperson for the Board.

online’publicatie op de website van
Nature Chemistry. Een volgende
publicatie, met Balkenende als eerste
auteur, is inmiddels geaccepteerd door
het tijdschrift Synthetic Communications. (TJ)

[E]

It’s possible to influence
the chirality of spiral
molecular structures by
strategically replacing
hydrogen atoms in the molecule with
deuterium atoms. TU/e researchers
published their new finding in the
authoritative Nature Chemistry last
week. Their publication was a result
from research Chemistry student Dirk
Balkenende did at the Spinoza Institute
when he was still a Bachelor student.

No raise for educational boardmembers
November 4 - Board members of
educational institutes that make too
much money are not allowed a raise
next year, says State Secretary Zijlstra.
He will also lower all excess salaries to
a maximum of 226 thousand euro.
Earlier, Zijlstra said TU Delft owed the
state 19 thousand euro, because they
raised the chairman of the board’s
salary to 245 thousand euro including
premiums in 2009.
Party for start construction W-hal
November 4 - Even though construction
of the new W-hal was already given the
green light last October, the Executive
Board decided a festive gathering to
celebrate the milestone was in order
anyway. Kickoff is on Wednesday,
December 1 at 4.15PM, at the W-hal’s
west entrance. Chairman of the Board
dr.ir. Arno Peels will be giving a short
speech.
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TU/e genomineerd voor Studenten Design Academy
Eindhovens Trots 2010 strijken met eer bij TU/e-wedstrijd
De TU/e is een kanshebber voor de
uitverkiezing tot Eindhovens Trots.
Hierbij heeft ze concurrentie van de
Effenaar, FC Eindhoven, de Dutch Design
Week en de Lichtjesroute. Deze vijf zijn,
ieder in hun eigen categorie (te weten
technologie, cultuur, sport, design en
licht), door de jury gekozen uit
inzendingen van lezers van weekkrant
Groot Eindhoven.
De jury koos tussen de inzendingen voor
High Tech Campus, Philips, ICSE en de
TU/e voor de laatste om diverse
redenen. “TU/e bestaat al lang, heeft
nationaal en internationaal een goede
naam en kent een innovatief karakter.
Bovendien wordt de TU/e voor
Eindhovenaren de laatste jaren steeds
toegankelijker”, zegt jurylid Marjolein
van Hoof, eindredacteur van Groot
Eindhoven.
Nog nooit won deze categorie de
hoofdprijs. Van de zesmaal dat de titel is
uitgereikt kwam ze driemaal in handen
van een lichtproject (Lichtjesroute, Glow
en het verlichte viaduct over de A2/A67)

en driemaal was het een sportgebeuren
(Marathon , PSV, Tongelreep).
Lezers kunnen tot 9 december stemmen
via www.grooteindhoven.nl Tot het
allerlaatste moment kan er via sms
gestemd worden:
EHVTROTS<spatie>naam genomineerde
naar 2121. Op vrijdagavond 10 december
maakt burgemeester Rob van Gijzel de
winnaar bekend tijdens een gratis
toegankelijke feestavond in het
Stadspaviljoen in Eindhoven. (NS)

Het was bedoeld als TU/e-wedstrijd,
maar twee studenten van de Design
Academy streken uiteindelijk met de
eer. Bart Nijssen en Nichon Glerum
werden de winnaars van ‘Back Home’,
geïnspireerd op de gelijknamige Bouw
in Beeldprijs 2010-expositie die vanaf
deze week aan de TU/e te zien is.

[E]

Tan en Prem geven tips aan starters

TU/e is nominated for
the Eindhovens Trots
2010 award. Other
nominees are Effenaar,
FC Eindhoven, Dutch Design Week and
Lichtjesroute. People can cast their
votes online at www.grooteindhoven.nl
up until December 9. On December 10,
the winner will be revealed at a party in
Stadspaviljoen.

TU/e reikt in april drie
eredoctoraten uit
Net als in 2006, toen de TU/e vijftig jaar
bestond, worden er komend jaar,
wanneer het elfde lustrum gevierd
wordt, drie eredoctoraten toegekend.
Prof. Rosalind Williams, hoogleraar
Geschiedenis van de Techniek aan MIT,
prof. Frank Kelly, hoogleraar Wiskunde
voor Systemen aan de Universiteit van
Cambridge, en prof. Silvio Aime,
hoogleraar Biotechnologie aan de
Universiteit van Turijn, worden tijdens
de dies op 28 april 2011 gelauwerd.
Rosalind Williams verzorgde begin
september nog een lezing aan de TU/e
bij de opening van het academisch jaar.
Aan MIT onderzoekt ze hoe de
technologie die vandaag de dag ons
leven beïnvloedt, zich heeft ontwikkeld,
evenals de overtuigingen en waarden
die daarvoor de basis legden.
In 1995 was ze aan MIT de eerste vrouw
die benoemd werd als decaan van de
opleiding van studenten. Ze was dat tot
2000 en leidde in die periode een
belangrijk onderzoek dat aan de basis
stond van significante veranderingen in
het bacheloronderwijs van MIT. Ze heeft
zich ook veel beziggehouden met de
internationale uitwisseling van
studenten en de verwachting is dat ze
ook voor de TU/e een verrijking is voor
dergelijke uitwisselingen met MIT.
Silvio Aime wordt gezien als dé
autoriteit op het gebied van de
ontwikkeling van contrastmiddelen voor
MRI, voor zowel diagnostische als
therapeutische toepassingen. Hij is één
van de invloedrijkste personen op het
gebied van moleculaire imaging. Aime
heeft veel wetenschappelijke innovaties
op zijn naam staan en heeft bijna zijn
hele carrière samengewerkt met
industriële partners, waaronder Philips
Research. Veel van zijn vindingen
hebben tot nieuwe economische
bedrijvigheid geleid.
Frank Kelly voert aan de Universiteit van

Cambridge onderzoek uit naar random
processes, netwerken en optimalisatie,
speciaal voor zeer grootschalige
systemen zoals netwerken in telecommunicatie en transport. In de jaren
tachtig werkte Kelly met collega’s en
onderzoekers van British Telecom aan
een dynamisch alternatief routingsysteem voor het telefoonnetwerk, wat
uiteindelijk ook werd ingevoerd. Van
2003 tot 2006 was hij de belangrijkste
wetenschappelijke adviseur van het
Britse ministerie van Transport. Hij heeft
ook al jaren sterke banden met het aan
de TU/e gevestigde instituut EURANDOM.
Prof. Bill Buxton van de Universiteit van
Toronto, die dit jaar een eredoctoraat
ontving voor zijn onderzoek naar de
interactie tussen mens en computer, is
onlangs benoemd tot distinguished
professor van de TU/e. Distinguished
professors brengen jaarlijks één week
aan de TU/e door en verzorgen dan
lezingen voor de wetenschappelijke
staf, promovendi en geselecteerde
masterstudenten. Ze zijn bovendien
beschikbaar voor overleg met stafleden
over belangrijke ontwikkelingen binnen
hun vakgebied. (HK)

[E]

Following 2006, when
TU/e celebrated its 50th
anniversary, next year’s
eleventh quinquennium
will also see the grant of three honorary
doctorates. Prof. Rosalind Williams,
professor of History of Science and
Technology at MIT, prof. Frank Kelly,
professor of the Mathematics of Systems
at Cambridge, and prof. Silvio Aime,
professor of Biotechnology at Turin
University will all be honored during the
dies on 28 April 2011.

‘Home is where the house is’ is de titel
van het winnende boekwerk, bestaand
uit portretten van 28 internationale
designstudenten in Eindhoven die
vertellen over hun heimweegevoelens.
Dr. Lucas Asselbergs, hoofd van

Het Brabant Center of Entrepreneurship
(BCE) en studievereniging Industria
houden tijdens de Brainport Entrepreneurship Week het thema-congres ‘Get
Started’ over het opzetten van een eigen
onderneming. Get Started vindt plaats
in het Philips stadion op dinsdag 16
november.
Congresgangers hebben keus uit
verschillende workshops. Humberto Tan
zal vertellen over de start van zijn eigen
kledinglijn. Prem Radhakishun sluit de
dag af met een lezing over het belang

Studium Generale, moet toegeven dat
de andere inzenders wel wat sputterden
bij de bekendmaking van de winnaars
van de TU/e-wedstrijd, afgelopen
maandag. “De formulering van de regels
was kennelijk niet eenduidig. Bovendien
was er lange tijd überhaupt maar één
inzending en dat was deze.”
Op de valreep dienden drie TU/e’ers hun
ideeën in: een gedicht en drie foto’s van
de Amerikaanse Sjaña Holloway, een
boek met parenfoto’s van de Chinees
Zhiyuan Zheng en een poster met
gedicht van de Griek Totis Karaliolios.

van onderwijs voor ondernemers. Met
dit symposium viert BCE haar eerste
verjaardag en zet Industria haar 27ste
congres neer. BCE is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van
Tilburg en de TU/e. Het doel is ondernemerschap promoten in de regio en
tegelijkertijd het ondernemersklimaat
van Brainport te tonen aan de wereld.
Van 15 tot en met 19 november is de
jaarlijkse Global Entrepreneurship Week
waar Nederland nu voor de derde keer
aan deelneemt. (NS)

‘Bouw in Beeldprijs 2010: Back Home’ is
tot vrijdag 3 december te zien in de hal
van het Hoofdgebouw.

[E]

It was supposed to be a
TU/e-only contest, but in
the end it was a couple
of Design Academy
students, who managed
to find a loophole, that carried off the
palm. Bart Nijssen and Nichon Glerum
won the ‘Back Home’ prize, inspired by
the 2010 Building in Focus prize (BIBP)
of the same name. Exhibition opened
this week in the Hoofdgebouw hall.

Aanmelden voor het congres:
www.bew2010.nl

[E]

During the Brainport
Entrepreneurship Week,
the Brabant Center of Entrepreneurship (BCE) and
student association Industria organize
‘Get Started’, a themed conference on
setting up your own business.
Get Started will be held in the Philips
stadium on November 16. For more
information, check www.bew2010.nl.

Advertentie

INDUSTRIAL
ENGINEERING
AND
MANAGEMENT
(MSC)
Producten en diensten worden steeds geavanceerder en complexer. Om ze
te ontwikkelen, te verkopen, te produceren, te onderhouden, veilig te laten
gebruiken en te recyclen, zijn moderne bedrijfsprocessen nodig. De inrichting
en besturing van deze bedrijfsprocessen zijn cruciaal. Daar draait het om
bij Industrial Engineering and Management, de master van onze bachelor
Technische Bedrijfskunde.
Vier specialisaties:
- Financial Engineering and Management
- Production and Logistic Management
- Information Technology and Management
- Healthcare Technology and Management
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De master krijgt van de eigen studenten en van onafhankelijke
deskundigen een uitstekende beoordeling. Oordeel zelf.
www.master.utwente.nl/iem
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Informatica werkt aan master met universiteit Moskou
Technische Informatica gaat samenwerken met de Moskovische School of
Software Engineering, onderdeel van de
Higher School of Economics. De twee
gaan vanaf september 2011 een
gezamenlijke master aanbieden,
waarvoor Russische informatica
studenten hun tweede jaar in Eindhoven
doorbrengen. Ook zijn er plannen voor
een minor voor TU/e-bachelors in
Moskou.
De Russische universiteit, de State
University - Higher School of Economics
(SU-HSE), is gericht op economische
toepassingen. Opleidingen als

natuurkunde en scheikunde biedt de
universiteit niet; informatica en
wiskunde wél, omdat deze gebieden als
essentieel voor de economie worden
gezien. De SU-HSE kent een faculteit
Business Informatica, waarvan de
School of Software Engineering één van
de twee afdelingen is. Jaarlijks stromen,
na zeer strenge selectie, zo’n honderd
studenten in.
Hoofd prof. Sergey Avdoshin en
hoogleraar prof. Irina Lomazova van de
School of Software Engineering brachten
deze week een bezoek aan de TU/e.
De Russische gasten maakten in
Eindhoven kennis met hoogleraren,

onderzoekers en bestuurders van
Technische Informatica en ondertekenden maandag met TU/e-rector prof.dr.ir.
Hans van Duijn het ‘memorandum of
understanding’ betreffende de
samenwerking. Deze heeft in eerste
instantie betrekking op de gezamenlijke
master voor de Russische studenten,
maar er zijn ook plannen voor een minor
of semester voor TU/e-bachelors in
Moskou.
Geëngageerd
De samenwerking met het hoog
aangeschreven Russische instituut is
niet alleen interessant vanwege de “echt

TU/e-onderzoeker lanceert
website over dementie
Dr.ir. Joost van Hoof lanceert vandaag,
donderdag 11 november, een website
over dementie en wonen. De onderzoeker promoveerde maandag aan TU/efaculteit Bouwkunde op zijn proefschrift
‘Ageing-in-place’. Daarin toont hij aan
dat met eenvoudige aanpassingen aan
een woning mensen met dementie
langer thuis kunnen blijven wonen.
De conclusies en aanbevelingen in zijn
proefschrift heeft Van Hoof vertaald in
tips voor mensen met dementie en hun
partners, familie en vrienden die vaak
de zorg op zich nemen. De website
www.thuiswonenmetdementie.nl kwam
tot stand in samenwerking met

Alzheimer Nederland, kenniscentrum
Vilans en de Hogeschool Utrecht waar
Van Hoof werkzaam is.
Zijn promotie valt tegelijk met de
presentatie van de website, de Week van
de chronische zorg en de nationale
collecte van Alzheimer Nederland.
Uit zijn promotieonderzoek blijkt dat het
hooguit tweeduizend euro kost om een
woning aan te passen voor iemand met
dementie. Dat biedt niet alleen een
menswaardiger toekomst, maar zou ook
een forse bezuiniging betekenen op de
zorg. Volgens berekening van het
ministerie van VWS kost een opname in
een verpleeghuis jaarlijks ongeveer
zestienduizend euro. (FvO)

Nemo Healthcare ontwikkelt een uitwendige meetmethode om weeën te
monitoren. Deze weeënpleister met
sensoren meet de activiteit van de
baarmoeder en kan worden aangesloten
op bestaande monitors in ziekenhuizen.
De vinding kan van belang zijn om
dreigende vroeggeboorten te voor-

spellen en is onder leiding van TU/ehoogleraar en gynaecoloog Guid Oei van
het Maxima Medisch Centrum aan de
TU/e ontwikkeld.
OptiMal Forming Solutions is het bedrijf
van Sebastiaan Boers, die tijdens zijn
promotie aan de TU/e als hulpmiddel
een kleine instelbare mal ontwikkelde.
De op een pennenbed gebaseerde
flexibele mal, FlexiMould gedoopt, kan
vanuit een digitaal bestand (zoals een
AutoCAD-ontwerp) automatisch worden
ingesteld. De mal is met name geschikt
voor producten in kleine oplage,
waarvoor een vaste mal te duur is.

Le Bihan is directeur van NeuroSpin, een
toonaangevend Frans laboratorium voor
MRI-hersenonderzoek. Hij zal vertellen
hoe het in beeld brengen van het
watertransport in het brein kan
bijdragen aan een beter begrip van
herseninfarcten. Ook kunnen aan de
hand van diffusie van water in het brein

zenuwverbindingen in kaart worden
gebracht. Deze MRI-technieken vullen
volgens Le Bihan het gat tussen
invasieve technieken en beeldvorming
op basis van de bloedsomloop.
De lezing van Le Bihan wordt voorafgegaan door een symposium met een
vijftal sprekers uit binnen- en buitenland. ’s Morgens spreekt onder anderen
prof.dr. Luc Florack van de TU/e, die het
visuele systeem van ons brein als
inspiratiebron gebruikt voor medische
beeldvorming. De middagsessie wordt
afgesloten door prof. Rodney Brooks,
emeritus hoogleraar van MIT en bouwer
van robots die sociaal gedrag vertonen.
(TJ)
Het Holst Symposium wordt jaarlijks
georganiseerd door Philips en de TU/e.

Nieuws | Mens

[E]

Today, November 11,
dr.ir. Joost van Hoof will
be launching a website
on living at home with
dementia (www.thuiswonenmetdemen
tie.nl). Last Monday, the PhD student
received his doctorate for his dissertation ‘Ageing-in place’. He proves that
by making simple adjustments in the
house, people suffering from dementia
can live at home longer.

De bekendmaking van de winnaars is op
donderdag 18 november. (TJ)

[E]

Two of TU/e’s spin-offs,
OptiMal Forming Solutions and Nemo healthcare, were nominated for
the Herman Wijffels Innovation prize.
Rabobank awards the yearly prize to
entrepreneurs with a concrete idea on
sustainable innovation. Those nominated could win fifty thousand euro.

Holst Symposium in teken van brein
Het Holst Symposium 2010, op
donderdag 25 november in het
Auditorium, staat in het teken van
hersenonderzoek. De jaarlijkse
bijeenkomst heeft als titel ‘Brain
Research in a Broader Perspective’
meegekregen. De hoofdspreker en
ontvanger van de Holst Medal 2010,
prof.dr. Denis Le Bihan, gaat in zijn
Holst Memorial Lecture dieper in op de
rol van water in de hersenen.

[E]

Computer Science &
Engineering will be
joining forces with
the Moscow School of
Software Engineering,
part of the Higher School of Economics. Starting September 2011, the two
departments will be offering a joint
master’s program, which requires
Russian students to spend their second
year in Eindhoven. A Moscow minor for
TU/e bachelor students has also been
proposed.

Zie ook: Nieuws|Mens op pagina 5 en
het onderzoeksverhaal op pagina 10

Weeënpleister en flexibele mal in
running voor prijs Rabobank
Twee spin-offs van de TU/e, OptiMal
Forming Solutions en Nemo Healthcare,
zijn genomineerd voor de Herman
Wijffels Innovatieprijs. De genomineerden maken kans op vijftigduizend
euro.

excellente wiskundekennis” van de
Moskovische studenten, maar kent ook
een meer politieke motivatie, vertelt
TU/e-universitair docente dr. Natalia
Sidorova. “De universiteit is heel politiek
geëngageerd en ze leiden de toekomstige topmensen van het bedrijfsleven
op. De kans is bovendien groot dat onze
studenten in de toekomst zaken gaan
doen met Russische partners; dan is het
interessant om te weten hoe een en
ander daar georganiseerd is, hoe
softwareontwikkeling in Rusland in zijn
werk gaat, wat de standaarden daar
zijn”. (MvdV)

Voor meer informatie:
www.holstmemoriallecture.nl

[E]

The Holst Symposium
2010 that will be held
November 25 in the
Auditorium, will be all
about the brain. The annual gathering was entitled ‘Brain Research in a
Broader Perspective’. Prof.dr. Denis
LeBihan, main speaker and recipient of
the 2010 Holst Medal will be giving a
Holst Memorial Lecture on the function
of water in the brain. For more information, check: www.holstmemoriallec
ture.nl.

Joost van Hoof. Foto | Bart van Overbeeke

“Ik ga geen proefschrift
schrijven als kastvulling”
Dr.ir. Joost van Hoof promoveerde
maandag aan de TU/e op een proefschrift over het thema dementie
en wonen. Zijn bevindingen uit de
studie heeft hij vertaald naar een
begrijpelijke website waar mensen
met dementie en mantelzorgers
nuttige tips kunnen vinden. Niet een
alledaags onderwerp voor iemand die
bouwfysica studeerde.
“Binnenklimaat en verlichting zijn
mijn passies. Ik voelde vanaf dag één
aan dat de bouwfysica een ondergeschoven kindje was in alle onderzoeken naar dementie. Woningaanpassingen, telezorg en domotica zijn
hot topics, daar is veel naar gekeken.
Inderdaad, lichtstudies zijn er ook
al veel geweest maar nooit grondig
genoeg uitgevoerd. En over thermisch
comfort was nog niets gepubliceerd.
Er moest dus beduidend meer in dat
vaatje zitten, zo was mijn vermoeden.”
Je betrokkenheid bij het opzetten van
een website lijkt verder te gaan dan
het wetenschappelijke vlak.
“Ja, ik wilde na mijn studie Bouwkunde niet voor een of ander adviesbureau gaan werken. Dat vind ik te
veel Excel-sheetwerk. Daarom ben ik
als onderzoeker aan de slag gegaan
bij de Hogeschool Utrecht. Mijn werk
moet maatschappelijk relevant zijn.
Ik ga geen proefschrift schrijven als
kastvulling. Het thema dementie en
wonen, dat is evident. Voor het jaar
2050 zitten we met 400.000 mensen
met dementie. Ik vind dat schrikbarend. En waar zijn de handjes aan
het bed? Die zijn er niet.”

Reden tot zorg?
“Ik hoor mensen in Nederland altijd
kritisch zijn over de zorg. Het kan
natuurlijk altijd beter, maar als je gaat
kijken naar andere landen in de EU
dan mogen we op onze blote knietjes
dankbaar zijn voor wat we hier hebben.”
Je hebt voor je studie huisbezoeken
afgelegd. Schrijnende gevallen
tegengekomen?
“Ach, genoeg. Mensen met dementie
draaien door hun vergeetachtigheid
de thermostaat van de verwarming
soms helemaal open. Bellen ze na een
paar uur in paniek met familie of de
thuiszorg. ‘Ik voel me niet lekker, het
is hier veel te heet.’ Komt de thuiszorg
binnen, zit mevrouw daar zonder
kleren. Krijgt ze een aantekening in
het dossier; ‘seksuele ongeremdheid’.
Je lacht erom, maar het zijn wel dingen
die je in de praktijk tegenkomt. Laatst
hoorde ik een mooie quote: hebben
deze mensen een gedragsprobleem of
reageren ze eigenlijk heel normaal op
de wereld zoals zij die beleven op dat
moment?” (FvO)

[E]

Last Monday, Joost van
Hoof received his PhD
for his dissertation on
living at home with
dementia. He published the study’s
findings at a comprehensible website
with useful tips for people suffering
from dementia as well as their caregivers. It’s quite an out-of-the-box
topic for a Building Physics graduate.
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Algemeen
Onderwijscafé | Waar blijven de
vrouwen?
In de voorlichtingsfolders van de TU/e
vind je ze overal, maar ‘live’ echter
mondjesmaat. Nederland, met de TU/e
voorop, scoort niet goed als het gaat om
deelname van vrouwen aan het
technisch onderwijs. Waardoor komt dat
en wat willen we daar aan doen? Glazen
plafond, machocultuur, te weinig sociale
thema’s..., wil jij weten wat er allemaal
speelt en je eigen mening hierover
kwijt? Kom dan naar het Onderwijscafé
op woensdag 17 november van 11.45 uur
tot 13.00 uur. De locatie is het Gaslab.
Sprekers zijn o.a. Karen Ali (hoofd STU),
Brigitte Rijshouwer (directeur CEC) &
Maarten Steinbuch (hoogleraar
Werktuigbouwkunde).
Meer info: www.tue.nl/sg
TU/e-brede ict en statistiekcursussen |
Statistical Design of Experiments
Within the ‘Continuing Engineering
Education Eindhoven’-initiative, CEE/e,
a 3-days course on Statistical Design
of Experiments is organized, starting
Wednesday, November 17th. In this
course techniques for designing efficient
experiments both for selecting the most
important factors of influence (screening
designs) and for building detailed
process or response models (response
surface designs) are discussed.
Attention is paid on the use of these
models for finding optimal input
specifications. Registration for this
course is still possible. For additional
information and registration:
www.win.tue.nl/ceee or
j.j.m.rijpkema@tue.nl.
Cursusaanbod november en december
In de maanden november en december
is er voor studenten en medewerkers

van de TU/e de mogelijkheid de
volgende cursussen te volgen:
November: Programmeren in JAVA,
Cascading Style Sheets, Latex Advanced
en PHPandMySQL.
December: JavaScript, Matlab Advanced
en C++ advanced.
Voor nadere informatie en inschrijving
zie: www.ictcursussen.tue.nl
Tevens vindt u het totale cursusprogramma
voor 2010 en 2011 op de website.
TEACH: teaching support for TU/e staff |
Workshop ‘Evaluating education’
(TRD40)
Evaluation is an essential ink in the
quality loop of the educational process
and entails the collection, processing,
interpretation and presentation of
information on a certain teaching
activity. The purpose of evaluation in
teaching is to make decisions and take
appropriate actions to improve the
quality of one’s teaching activities.
In this workshop attention is paid to
different student populations and how
they participate in learning activities.
Your vision on how you approach your
students and your teaching activities
is discussed and how your vision/
actions influences the evaluation of your
teaching activities by your students.
In this workshop participants also learn
how to make an evaluation plan, which
tools are available for evaluating your
teaching and how you should use these
tools.
This workshop is part of the BKO
training program and is given by Gerard
van de Watering. For further information
regarding this workshop please contact
Esther Vinken (e.vinken@tue.nl).
The workshop takes place on Tuesday,
14 December 2010 from 9.00 – 12.30
and is free of charge for TU/e staff and
PhD students. Enrolment occurs through
Studyweb: www.tue.nl/en/the_univer
sity/studyweb/
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Albron | Avondmaaltijden week 46
Maandag | aardappelcourgetteschotel;
gebakken kibbeling, aardappel puree,
spinazie; kabeljauwfilet met dillecitroensaus, aardappel gratin,
glaceerde worteltjes.
Dinsdag | vegetarische tortellini-pesto
schotel; schnitzel, stroganoffsaus, kriel,
doperwten; varkenshaas, jachtsaus,
pommes duchesse, haricot verts.
Woensdag | sparerib, 2 sauzen, friet;
holzfallersteak, aardappelschijfjes,
bloemkool; pepersteak, roomsaus,
Vlaamse frieten, gemengde groenten.
Donderdag | visschotel met koolvis
en pasta; stamppot andijvie, jus,
gepaneerde karbonade; kipfilet in
groentesaus, savoury seasoned
twisters, mesclune salade.
Vrijdag | geen avondopenstelling.

MENSEN
Bureau Promoties en Plechtigheden |
Promoties
A. Govender MSc verdedigt op maandag
15 november haar proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00
uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Towards a
Mechanism for the Fischer-Tropsch
Synthesis on Fe(100) using Density
Functional Theory’. Govender promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr.
J.W. Niemantsverdriet.

Ir. M. Heisen verdedigt op maandag 15
november 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 ‘Understanding
quantitative DCE-MRI of the breast
Towards meaningful clinical application’.
Heisen promoveert aan de faculteit
Biomedische Technologie. De promotor
is prof.dr.ir. B.M. ter Haar Romeny.
N.S. Govender MSc verdedigt op
maandag 15 november zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Mechanistic
study of the High-Temperature
Fischer-Tropsch Synthesis using
transient kinetics’. Govender promoveert
aan de faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr.ir. J.C. Schouten.
S.H. Ali MSc verdedigt op woensdag 17
november zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 14.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Colloidal
Templating: A Route Towards Controlled
Synthesis of Functional Polymeric
Nanoparticles’. Ali promoveert aan de
faculteit Scheikundige Technologie.
De promotor is prof.dr. A.M. van Herk.
Dipl.-Ing. G. Hüsken verdedigt op
woensdag 17 november zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘A Multifunctional Design Approach for Sustainable
Concrete With Application to Concrete
Mass Products’. Hüsken promoveert aan
de faculteit Bouwkunde. De promotor is
prof.dr.ir. H.J.H. Brouwers.

STUDENTENLEVEN
Advertenties

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

Ben jij een High Potential?
Kies dan de kortste weg naar de top!

www.dekortstewegnaardetop.nl
BestGraduates wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topwerkgevers

BestGraduates Law wordt georganiseerd in samenwerking met onderstaande topkantoren

BestGraduates is een activiteit van

onderdeel van de

T!nt | Workshop haptonomie
Wil je meer uit het denken en meer
voelen? Wil je eens stilstaan bij de
manier waarop jij contact maakt met
anderen? Zou je meer je eigen grenzen
willen ervaren? Wellicht is haptonomie
iets voor jou. Op dinsdag 23 november
kun je op speelse wijze ontdekken wat
er mogelijk is in de ontmoeting met
jezelf en met iemand anders. Datum
23 november. Tijd 20.00-22.00 u.
Opgeven via tint@tue.nl
Workshop Jij en je familie
Familiesystemen; zelfs al woon je niet
meer bij je ouders, iedereen heeft ermee
te maken. Vooral onbewust. In deze
workshop kijken we naar jouw plek
binnen je familie. Deze plek bepaalt
wat je mag en wat je moet, wat jouw
functie is. Dit komt vaak tot uiting in
je studiekeuze, maar ook in de rol die
je vaak inneemt in groepen.
Deze workshop zal zijn op: zaterdag 27
november 10.00-17.00u. Prijs: 15,- euro
incl. lunch. Opgeven via tint@tue.nl
Discussie-avond Wereldburgerschap
Globalisering en internationalisering
hebben ons in zeer korte tijd tot
wereldburgers gemaakt Hoe gaan we
met de verschillen om en overbruggen
we tegenstellingen? De IKON is met
denkers en schrijvers van wereld
formaat, met verschillende culturele
en religieuze achtergronden, over dit
onderwerp in gesprek gegaan. In drie
avonden willen we enkele afleveringen
bekijken en vervolgens aan de hand van
stellingen over onze visie op onszelf als

wereldburgers met elkaar in gesprek
gaan.Deze activiteit is in samenwerking
met de multiculturele studentenvereniging Mosaic. Data: Woensdag 17
november en 1 december, dinsdag 14
december Tijd: 20.00-22.00 u. Opgeven
via tint@tue.nl

DIVERSEN
Kids4Kids | Studenten gezocht
Kids4Kids is een project ten bate van
UNICEF waarbij een groep enthousiaste
studenten met een Amerikaanse gele
schoolbus van Nederland naar Peking
rijdt. Het streven is een wereld met beter
onderwijs.
In eerste instantie is er een actie op
basisscholen in Nederland, waarbij
studenten gastlessen geven. Daarbij
gaan de basisschoolleerlingen door
middel van een sponsorloop geld
ophalen voor UNICEF.
Vervolgens neemt het Kids4Kids team
de scholieren en het Nederlandse
publiek zogenaamd mee op reis langs de
Oude Zijderoute. Tijdens deze reis
worden scholen bezocht om culturele en
geografische verschillen en de invloed
hiervan op het onderwijs te belichten.
Kids4Kids zoekt nog studenten voor het
onderwijs op de basisscholen!
Kijk voor meer info op:
www.kids4kidsproject.nl.

VACATURES
PostDoc candidates in Operations
Management, Faculteit IE&IS, V39.1093,
1,0 fte, 2 years, Schaal 10 CAO
Nederlandse Universiteiten.
Technisch Medewerker, Faculteit ST,
V37.1119, 1,0 fte, 1 jaar, Schaal 8 CAO
Nederlandse Universiteiten.
PhD 3D characterisation, Faculteit ST,
V37.1248, 1,0 fte, 4 jaar, Schaal 27 CAO
Nederlandse Universiteiten Promovendus.
PQ lab emloyee, Faculteit EE, V36.1246,
1,0 fte, 3 years, Schaal 8 CAO Nederlandse Universiteiten.
PhD Candidate: Optimization of SW/HW
Architectures, (Noord-Brabant), Faculteit
EE, V36.1091, 1,0 fte, 4 years, Schaal 27
CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
Medewerker Bestuurlijke Informatievoorziening, STU, V28.1253,
0,8 fte, 1 jaar, Schaal 9 CAO
Nederlandse Universiteiten.
PhD candidates in Operations Management, faculteit IE&IS, V39.1252, 1,0 fte,
4 years, Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
Afdelingshoofd Functioneel Beheer en
Ontwikkeling (FB&O), DFEZ, V84.1257,
1 jaar met uitzicht op vast dienstverband,
schaal 13 CAO Nederlandse Universiteiten.
PhD Student Persuading through smart
agents, faculteit IE&IS, V39.1255, 1,0 fte,
Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteiten
Promovendus.
Technisch Assistent, faculteit IE&IS,
V39.1256, 1,0 fte, 3 jaar, Schaal 9 CAO
Nederlandse Universiteiten.
Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.
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Vox Academica
Dr.ir. Nico Dellaert, UHD Operations, Planning, Accounting
and Control (OPAC) bij IE&IS

“Voor een snelle kankerdiagnose is
procesmatig werken noodzakelijk”
Patiënten zitten vaak onnodig lang in
onzekerheid voordat de diagnose kanker
gesteld wordt, terwijl voor de meeste
kankervormen binnen vijf dagen
uitsluitsel te geven is. Daarom lanceerde
de stichting Alpe d’Huzes begin
november de taskforce ‘Wachten is geen
optie’. KWF Kankerbestrijding en een
grote groep hoogleraren en andere
specialisten ondersteunen dit initiatief.
Zo ook Nico Dellaert, UHD Operations,
Planning, Accounting and Control
(OPAC) bij IE&IS en tevens opleidings
directeur Logistics Management
Systems. Waar zitten volgens hem
de knelpunten in het diagnose-traject
en hoe kan dit verbeterd worden?
“Recent maakte ik het nog van dichtbij
mee. In een lokaal ziekenhuis, waar
iemand zo’n vier, vijf weken moest
wachten tot de uiteindelijke diagnose
kanker gesteld werd. Kostbare tijd ging
verloren, om nog niet te spreken over de
onzekerheid, angst en spanning waarin
de patiënt en omgeving verkeerden.
Onnodig, want voor bijna alle gevallen
kan de diagnose binnen vijf dagen

bekend zijn. Voor de helft van de
kankersoorten kan zelfs binnen
24 uur uitsluitsel gegeven worden.
De technieken zijn tegenwoordig
razendsnel, maar goede coördinatie
en afstemming tussen afdelingen blijken
een groot struikelblok. In het kader
van de taskforce hebben we al een
bijeenkomst gehad met hoogleraren
patiëntlogistiek, oncologen en overige
betrokkenen om uitgebreid naar
deze knelpunten in het diagnose- en
zorgproces te kijken.”
“Er zijn al drie academische zieken
huizen die op een aantal afdelingen de
sneldiagnose hanteren. Komend jaar
moet dat aantal worden uitgebreid,
en het is de bedoeling dat geleidelijk
ook regionale topziekenhuizen gaan
meedraaien. Vanuit de TU/e ondersteu
nen we met name lokale initiatieven.
In het Catharina-ziekenhuis hebben
we bijvoorbeeld op de afdeling
Dermatologie de diagnose-processen
gestroomlijnd. Huidkanker zou in één
dag gediagnosticeerd kunnen worden.
In de pilot liep dat perfect.

Effe zeuren
Happy days are here again,
the skies above are clear again,
so let’s sing a song of cheer again …
Volgens Google werd dit lied gezongen
in 1932 tijdens de presidentscampagne
van F.D. Roosevelt. Voor mij is het
verbonden met augustus 1945: de
Japanners verslagen, de Duitsers
verslagen, Rusland uitgeput en de
VS aan de top. Er heerste optimisme,
ook in Nederland. Een van de blijde
gebeurtenissen in die tijd was de
oprichting van het Mathematisch
Centrum (MC, nu CWI) in 1946. Hiermee
werd Nederland op de wiskundige kaart
gezet, vooral op het gebied van de
kansrekening en statistiek. Dat kwam
goed uit bij de watersnood van 1953;
het MC heeft op veel fronten meegerekend aan de optimale hoogte van de
te bouwen dijken. Het lachen is ons
afgeleerd. We kregen het steeds beter,
jaar in jaar uit. Maar, werd ons
voorgehouden, dat lijkt maar zo.
Dus: bezuinigen, ombuigen, afslanken,
broekriemen aanhalen, stapjes terug
doen; eerst het zuur en later -misschienhet zoet. We worden steeds welvarender
en vetter, vooral de politici, maar ons
wordt wijsgemaakt dat we op de rand
van een financieel ravijn staan.
Het doet denken aan Orwells 1984. Om
de ‘proles’, bewoners van de sloppenwijken, in het gareel te houden, wordt
daar af en toe een raket op afgevuurd.
Om het Nederlandse volk in het gareel

te houden, wordt ons steeds verteld dat
we bijna failliet zijn. Een samenzwering
van bedrijfsleven, economen en politici,
een giftige combinatie. Nu moeten we
weer 18 miljard bezuinigen, deels
op cultuur. Volgens de Frankfurter
Algemeine Zeitung wordt er in
Nederland “eine ganz andere Musik
gespielt, nämlich gar keine”. Wat is18
miljard, verdeeld over vier jaar? Dat is
1080 euro per persoon in vier jaar, dus
270 euro per jaar of 75 cent per persoon
per dag. Als mensen zoals u en ik 1,50
voor onze rekening nemen, dan moeten
mensen die wat minder hebben,
50 cent inleveren en mensen die nog
minder hebben, niks. Maar zo gaat
dat niet: het geld wordt met scheppen
tegelijk weggehaald, en deels bij
mensen die (letterlijk) geen vuist
kunnen maken, zoals kunstenaars
en gehandicapten. De happy days zijn
niet verdwenen, ze zijn afgeschaft.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

De vrees van ziekenhuisbesturen voor
een explosie van sneldiagnoses en de
daar bijbehorende kosten, is ongegrond
in mijn ogen. Doordat overbodige
handelingen voorkomen kunnen
worden is het juist kostenbesparend.”
“Met gespecialiseerde behandelcentra
maak je de variatie in het traject kleiner.
Er moet een duidelijk zorgpad opgesteld
worden, waarin de verschillende
onderzoeken op elkaar aansluiten.
We moeten dus heel procesmatig te
werk gaan. Zorgverzekeraar CZ heeft als
eerste de spreekwoordelijke knuppel
in het hoenderhok gegooid door aan
te geven in welke ziekenhuizen dat
zorgproces in het geval van borstkankerdiagnose en -behandeling niet goed
verloopt. Hoewel er veel kritiek is geweest
op de criteria die ze hanteerden, staan
de specialisten nu wel weer op scherp
en worden de Raden van Bestuur onder
druk gezet. En dat komt uiteindelijk de
patiënt ten goede.” (NT)

Dr.ir. Nico Dellaert. 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?

Emile Aarts | hoogleraar ID
Wat doe je en hoe komt dat zo?
“Ik ben wetenschappelijk directeur bij
Philips Research en sinds drie jaar
deeltijdhoogleraar bij Industrial Design.
Ik ben al twintig jaar verbonden aan de
TU/e, eerst bij Wiskunde & Informatica.
Omdat informatica en ontwerp steeds
meer raakvlakken krijgen, met name
bij social innovation, heb ik bewust de
overstap naar ID gemaakt. Dat was een
grote stap voor een technisch fysicus
als ik.”
Waar ben je trots op?
Zonder aarzeling: “Op de ontwikkeling
van ambient intelligence, waarbij ik aan
de wieg heb gestaan, en, meer recent,
op de lancering van het Lichtinstituut.
Op initiatief van de top van Philips
Lighting en de top van de TU/e is er
een topinstituut gekomen waar we
onderzoek doen naar de perceptie van
licht. Licht heeft honderddertig jaar
opgesloten gezeten in een gloeilamp.
Door de ontdekking van led-techniek
kan licht digitaal worden en dat zien
velen van ons als de bevrijding van
licht.”

Wat kunnen we daarmee?
“Er komen nieuwe mogelijkheden.
Met het Lichtinstituut krijgen we inzicht
in de wisselwerking tussen mens en licht.
Op de Zaale en op tien andere plekken
in de gemeente wordt nu onderzoek
gedaan naar intelligente straatverlichting.
Andere toepassingsgebieden zijn
gebouwen, kunst en gezondheid. Bij dat
laatste moet je denken aan zowel health
als well-being. Er loopt nu bijvoorbeeld
een project waarbij in klaslokalen het
licht wordt aangepast aan de activiteit
van leerlingen. ”

het bedrijfsleven, de overheid als de
eindgebruiker nemen de verantwoorde
lijkheid in het samenwerken om te
innoveren in licht. Dan kan deze regio
leider worden in lichtinnovatie.
Op wereldschaal, welteverstaan.”
Leuk plan voor de nabije toekomst?
Aarts denkt aan de Chinezen die eens in
de zoveel tijd in Eindhoven op bezoek
komen. “Ik zou hen willen verwonderen
met lichtconcepten van de toekomst.
Er zijn in China nu 26 megasteden
met meer dan tien miljoen inwoners.

Emile Aarts

Wat is je droom?
“We gaan aan de slag met een nieuw
concept van innovatie; de participatieve
innovatie. Zie het als een vervolg op
open innovatie. Zowel kennisinstituten,

De schaal van verlichting die daar
bij hoort, is ongelofelijk. Misschien
laat ik ze wel als eerste de intelligente
straatverlichting op de Zaale zien waar
licht reageert op de mensen en auto’s
die er langs bewegen.” (NS)
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Duitse en Belgische

Een frietje
Ze willen graag in het buitenland
studeren, maar niet te ver weg gaan.
De opleiding die ze willen volgen bestaat
niet in hun thuisland. Ze zijn uitgeloot
voor een studie in België of Duitsland.
Ze hebben Nederlandse familie.
Studenten uit onze buurlanden steken
vanwege uiteenlopende redenen
kortere of langere tijd de grens over.
De vader van Belg Senne Cavens (17)
heeft een Nederlandse vriendin, van wie
de zoon zich oriënteerde op een studie
in Nederland. Dit was aanleiding voor de
Belgische student om ook eens aan de
andere kant van de grens te kijken na
het behalen van zijn diploma voor het
technologisch secundair onderwijs.
Zijn vader was bovendien voorstander
van het werken in groepsverband aan
de Nederlandse universiteiten en
meende dat zijn zoon door de omgang
met Nederlanders wat assertiever
kon worden.
Cavens begon in september aan de
bacheloropleiding van de faculteit
Electrical Engineering. Eén van de eerste
dingen die hem hier opviel, is de mate
van zelfstandigheid. “Ik kreeg te laat
bericht dat ik mijn laptop kon ophalen.
In België wordt dan iets voor je
geregeld, hier moest ik het zelf
uitzoeken. Dat was even wennen,
maar ik vind het nu één van de
pluspunten. Je leert ervan.”
Cavens heeft niet het idee dat hij anders
wordt behandeld door zijn Nederlandse
medestudenten. “Ik heb één keer
meegemaakt dat iemand in licht
dronken toestand Belgenmoppen ging
tappen, maar daar trek ik me weinig van
aan. Het voordeel is dat ze je onthouden
en herkennen, omdat je uit een ander
land komt.” Cavens merkt dat hij een
voorsprong heeft met lineaire algebra
matrices, maar enige achterstand op
het gebied van limieten met meerdere
variabelen. Soms loopt hij tegen
taalproblemen aan. “Wat wij de Wet van
Kirchoff noemen, kennen ze hier als de
knooppuntenwet. En toen ik hoorde
‘een frietje met’ vroeg ik me af ‘een
frietje met wát?’.”

“Ik heb één keer
meegemaakt dat
iemand in licht
dronken toestand
Belgenmoppen
ging tappen”
De Vlaming ondervond weinig problemen
bij het inschrijven. “De post in België
is soms traag, waardoor ik bepaalde
informatie te laat ontving. Er waren wat
problemen met mijn cijferlijst, maar dat
heb ik met het Onderwijs- en Studenten
Service Centrum opgelost.” De Belg
heeft nauwelijks contact gezocht met
het International Relations Office aan
de TU/e, omdat hij van mening is dat
dat meer voor ‘echte’ buitenlanders is.
Verder had Cavens moeite om een
mobiele telefoon te kopen, omdat hij
een rekeningnummer moest hebben.
In België heeft hij recht op studie

financiering. Hij stuitte daarbij op
conflicterende regels tussen de landen
(België heeft als regel dat studenten
die op kamers gaan zich daar moeten
inschrijven, terwijl studenten in
Nederland maar op één adres ingeschreven mogen staan), maar ook
dat was na wat telefoontjes in orde.
Een stuk moeilijker was het voor de
Belg Ralph Stassen (29), die in januari
2009 als schakelstudent bij Electrical
Engineering begon. In België had hij
een baan en hij wilde gebruikmaken van
loopbaanonderbreking - een Belgische
financiële regeling. In Nederland zou hij
wel eens in aanmerking kunnen komen
voor collegegeldkrediet - een regeling
voor Europese studenten die geen recht
hebben op studiefinanciering. Ralph
heeft inmiddels stapels aan paperassen
van allerhande organisaties die hij
benaderde om alles uit te pluizen. Hij
liep tegen een hoop bureaucratie aan,
waarbij het niet hielp dat België zowel
federale als regionale overheden heeft.
“Je moet van aanpakken weten”,
relativeert hij.
Stassen ging in Nederland studeren,
omdat hij in België minder gemakkelijk
kon instromen in de master. Hij voelt
zich al aardig thuis. “Nederlanders
zijn in het algemeen erg sociaal.
In werkcolleges word je gedwongen om
goed samen te werken. Docenten zijn
toegankelijk. Ik merkte wel dat ik anders
moest plannen. In België heb je alleen
op het eind van het jaar tentamens,
hier het hele jaar.”
Een kamer vinden in Eindhoven, was
lastig voor hem. “In België stap je
gewoon naar een huisbaas toe. Hier
moet je jezelf verkopen op een kijkavond
voor een ‘crappy’ studentenkamer.”
Aan de TU/e studeren momenteel 59
studenten met de Belgische nationaliteit
(zie ook de tabel op de rechterpagina).
Vanuit de universiteit wordt er niet heel
actief vanuit het buurland geworven.
Wel heeft de faculteit Electrical
Engineering eind oktober een overeenkomst met de Universiteit Hasselt
gesloten. Het doel daarvan is studenten
soepel te laten instromen in de
TU/e-master Electrical Engineering. In
Eindhoven is daartoe een curriculum
ontwikkeld.
De Universiteit Hasselt heeft een
bachelor in de fysica en chemie, maar
geen aansluitende masteropleiding.
Eind 2006 hebben de faculteiten Technische Natuurkunde en Scheikundige
Technologie al een vergelijkbare overeenkomst met de Universiteit Hasselt
gesloten. Nu kunnen de Belgische
studenten met hun bacheloropleiding
fysica ook instromen bij EE. De twee
universiteiten spreken in de overeenkomst de intentie uit deze samenwer
king uit te breiden door uitwisselingen
van studenten te bevorderen en hun
opleidingen te promoten. Volgens
studieadviseur dr.ir. Jan Vleeshouwers
van Electrical Engineering heeft een
‘handvol’ studenten inmiddels interesse
getoond. “Alles is meegenomen.”
De faculteit Industrial Engineering &

Innovation Sciences (IE&IS) richt zich
juist op Duitse studenten, in de regio
Noordrijn-Westfalen. Volgens directeur
bedrijfsvoering drs.ing. Jos Hermus
liggen daar kansen voor de nabije
toekomst. “We zien dat veel Duitse
studenten tegen het quotum aanlopen
dat ze bij bepaalde studies hanteren.
In Duitsland zijn ze voor een groot deel
overgegaan op het bachelor-master
systeem en ik verwacht dat de
doorstroom naar andere universiteiten

Tentamens door
het jaar heen zijn
lastig voor Duiters
daardoor gemakkelijker wordt.
Waarschijnlijk zijn er in de toekomst
meer Duitse afgestudeerde bachelor
studenten die niet allemaal bij de Duitse
masteropleidingen terechtkunnen. Zij
moeten dus verder kijken en we hopen
dat ze dit ook richting Eindhoven en de
TU/e doen.”
Hermus ziet bovendien als voordeel dat
sommige opleidingen van IE&IS die op
het snijvlak van techniek en de sociale
wetenschappen zitten niet in Duitsland
worden aangeboden.
Andere faculteiten hebben de wens
uitgesproken om TU/e-breed op de
werving van Duitse studenten in te
zetten. Zo zullen IE&IS en waarschijnlijk
ook andere faculteiten zich begin 2011
op een masterbeurs in Duitsland
presenteren. STU (International Office)
ondersteunt ze hierbij.
De universiteit en de masteropleidingen
presenteren zich bovendien op enkele
internationale onderwijsportals.
Momenteel studeren 32 studenten met
de Duitse nationaliteit aan de TU/e.
Uit een rapport van Maastricht
University, waar relatief veel Duitsers
studeren, blijkt dat de integratie in
Nederland niet altijd even vlotjes
verloopt, zo is te lezen in een artikel
in Trouw van 23 juli 2010. Over en
weer zouden er vooroordelen zijn.
De oosterburen worden gezien als
strebers en van de Nederlandse
studenten wordt gedacht dat ze

In NoordrijnWestfalen
liggen kansen
voor de TU/e
‘liever lui dan moe’ zijn.
Het zou niet eerlijk zijn een parallel
te trekken met de Duitsers die hier
studeren dat zijn er stukken minder
dan in Maastricht en andere steden
in de grensstreek. Toch noemt ook
Sebastiaan Wolzak, derdejaars student
Industrial Design, de negen-tot-vijfmentaliteit van Nederlandse studenten als
opvallend verschil. Wolzak (23) studeert
sinds augustus 2008 aan de TU/e.
Hij is geboren en getogen in Duitsland,
maar heeft Nederlandse ouders.
“Ik merk dat Duitse studenten in het

Grensstudenten
Illustratie | Je

Studeren in een ander land -ook al is het je
pakken en even ‘overhoppen’. Duitsers en
maken - in hun thuisland en in Nederland.
aan de TU/e ligt nog niet enorm hoog, ma
verschillende fa
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met wát?

| Judith van Gaal
eannette Bos

e buurland- is geen kwestie van je spullen
n Belgen hebben met allerlei regelingen te
. Het aantal zogenoemde ‘grensstudenten’
aar daar komt verandering in, als het aan
faculteiten ligt.

algemeen zelfstandiger en gemotiveerder
zijn. Nederlandse studenten zijn op
hun beurt beter in Engels. Hier is de
verhouding tussen studenten en
docenten losser; in Duitsland ben je
meer een nummer.” Een ander
opvallend verschil is volgens Wolzak
dat ‘je in Duitsland bij mensen weet
waar je aan toe bent’. “Als ze een
pesthumeur hebben, merk je dat.
Ik heb het idee dat Nederlanders dat
maskeren.” De Duitse student heeft
iets meer contact met buitenlandse
dan met Nederlandse studenten.
“Ik zit tussen twee werelden in.
Ik houd mezelf ook een beetje
zwevende.”
Hij vond het niet gemakkelijk om alles
geregeld te krijgen. “Je loopt tegen een
massieve wand aan.” Hij heeft tientallen
keren met STU gebeld, onder meer om
te informeren hoe hij een bankrekening
kon openen. Volgens STU is het niet
duidelijk wat er bij deze student mis
is gegaan en zouden studenten juist
tevreden zijn over deze dienstverlening.
Er gingen ook heel wat telefoontjes
naar DUO IB-groep. Wolzak had moeite
een betaalbare kamer te vinden.
“In Duitsland betaal je vierhonderd euro
voor een kamer van zestig vierkante
meter. Hier krijg je voor datzelfde geld
dertig vierkante meter.”

Aan studente Sissy Böttcher (24) blijven
ze vragen of ze hier kuilen komt graven.
Ze kan er wel om lachen. Ze volgt sinds
dit collegejaar de master Business
Information Systems aan de faculteit
IE&IS. Ze wilde naar het buitenland,
maar niet té ver weg. Een vriend van
haar studeerde ook in Nederland, zo
kwam ze op het idee. De aanmelding
verliep voor Sissy verrassend soepel.

me.” Ze vindt het niet moeilijk om zich
aan te passen. “Ik moest alleen wennen
aan de eetgewoontes. En mijn moeder
waarschuwde me van tevoren: “Don’t
keep up with drinking. Dutchmen drink
a lot!”

De oosterburen
zijn strebers en
Nederlanders
‘liever lui dan moe’
Ze moest aantonen dat haar Engels goed
genoeg was. Ze had haar bachelor nog
niet compleet afgerond, maar een brief
van een Duitse docent die ervoor
instond dat ze dat wel zou halen,
was voldoende. Ze vergaarde de meeste
informatie via de Deutscher Akademischer
Austausch Dienst, de instelling die
Duitsers informeert over studeren in
het buitenland. Sissy vindt het lastig
dat hier al zo snel tentamens zijn.
“Ik ben tentamens aan het eind van het
jaar gewend. Ik ontwikkel me in de loop
van het jaar, dit is eigenlijk te vroeg voor

[E]

Studying abroad -even
in your neighboring
country- is more than just
packing up and crossing
over. Germans and Belgians are
confronted with all kinds of rules and
regulations, in their home country as
well as in the Netherlands. The number
of so-called ‘border students’
at TU/e is not very high yet, but as far
as some departments are concerned,
that’s about to change. German and
Belgian border students talk about
the problems they face.

De feiten
• Belgische of Duitse studenten met middelbare schooldiploma’s met wis- en natuurkunde (analoog aan het
N+T pakket in Nederland) worden rechtstreeks toegelaten
aan de TU/e.

• In de regel hebben Duitse en Belgische studenten geen
recht op een studiefinanciering of op een OV-jaarkaart.
Als ze tenminste vijf jaar in Nederland wonen, hier
minimaal 32 uur werken, een Nederlandse vader of
moeder hebben die in Nederland werkt of een partner
hebben die in Nederland werkt, kunnen ze toch in
aanmerking komen. Hebben ze geen recht op studie
financiering, dan kunnen ze collegegeldkrediet aanvragen.
Dat is een lening ter hoogte van het collegegeld.
Deze regels gelden voor de meeste Europese studenten.

• STU, en dan met name het International Relations Office,
beoordeelt de diploma’s. Buitenlandse studenten krijgen
in de regel hulp bij het zoeken naar een kamer. Volgens
STU komt die vraag niet vaak van Belgische en Duitse
studenten, omdat zij geregeld heen en weer reizen.
Verder helpt STU bij het openen van een bankrekening
en verwijzen de medewerkers de studenten naar de juiste
instellingen.

• Belgische en Duitse studenten betalen het wettelijke
collegegeld (1.672 euro, in plaats van een hoger college
geld) als ze onder meer aan de wooneis voldoen. Dat wil
zeggen dat ze in Nederland, België, Luxemburg of één van
de Duitse Bondsstaten Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen
of Bremen wonen.

• Volgens een woordvoerster van de DUO IB-groep kunnen
studenten uit het buitenland zich aanmelden via Studielink
of via de instelling zelf.

De cijfers
Studenten met de Duitse nationaliteit ingeschreven bij het Nederlandse hoger onderwijs

Waarvan aan
de TU/e

2005

2006

2007

2008

2009

2010

12.034

13.993

16.495

19.180

20.864

(nog niet
bekend)

17

15

19

21

23

32

Studenten met de Belgische nationaliteit ingeschreven bij het Nederlandse hoger onderwijs

Waarvan aan
de TU/e

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2.216

2.156

2.182

2.165

2.182

(nog niet
bekend)

63

51

46

41

38

59

Bron | DUO IB-groep en STU/International Relations Office
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Kleine aanpassingen in huis houden demente bewoner langer zelfstandig

Weg uit de biologische duisternis
Het aantal mensen met een vorm van dementie verdubbelt in de
nabije toekomst tot 400.000 in het jaar 2050. Om de zorg voor
deze groep menswaardig en betaalbaar te houden, zijn dringend
oplossingen nodig. Volgens promovendus ir. Joost van Hoof kunnen
een paar simpele aanpassingen aan een woning al uitkomst
bieden. Het draait vooral om comfort, veiligheid, structuur en
herkenbaarheid. “Het kost hooguit duizend euro om mensen met
dementie twee tot drie jaar langer zelfstandig te laten wonen.”
Het thema dementie en wonen is door
veel wetenschappers doorgelicht.
Opmerkelijk genoeg leverde dat tot
op heden alleen maar versnipperde
resultaten op. Joost van Hoof is de eerste
die alle vragen van bewoners inventariseerde om daar vervolgens oplossingen
uit de bouwwereld aan te koppelen.
Dat technologie hierbij uitkomst biedt,
is volgens hem een complete misvatting.
“Van woningen vol met technische snufjes
ben ik helemaal geen voorstander.
Dat leidt alleen maar tot argwaan, angst
en een hele hoop problemen voor de
bewoners. Vooral ouderen, laat staan
mensen met dementie, hebben totaal
geen behoefte aan al die techniek.
Dat wil niet zeggen dat een camera- of
sensorsysteem geen hulp kan bieden,
maar dan moet het wel heel erg op
de achtergrond draaien zonder dat
bewoners controlepanelen hoeven
te bedienen. In de praktijk blijkt dat
veel functies bij domotica niet worden
gebruikt.”
Van Hoof richt zich liever op praktische en
begrijpelijke oplossingen die aansluiten
bij de behoeften van de doelgroep.
De herkenbaarheid van de apparatuur
in de woning speelt een grote rol.

“Je moet zorgen dat de bediening ervan
past bij de tijdsperiode die mensen met
dementie beleven. De thermostaatkraan
in de badkamer is het bekendste
voorbeeld. Zo’n moderne kraan zegt
ouderen met dementie helemaal niets.
Die draaien ze kapot of ze breken er
hun pols mee. Je moet dus terug naar de
ouderwetse mengkraan met een blauwe
en rode knop. Die herkennen ze en
weten hoe die werkt. Hetzelfde geldt
voor afstandsbedieningen die veel te
complex zijn en met trillende handen en
slechte ogen nauwelijks zijn te bedienen.”

“Ouderen hebben
totaal geen
behoefte aan
al die techniek”
Volgens Van Hoof gaat het bij de
aanpassingen vooral om labelen,
structureren, herkenbaar maken of
gewoon wegdoen. Het zijn goedkope,
maar effectieve maatregelen om
mensen met dementie langer thuis te
laten wonen. “Dementie verslechtert,

op een gegeven moment houdt het op.
Eens in de twee maanden zou je daarom
een evaluatie moeten houden. Haal je
dingen weg of moet je iets toevoegen
aan de woning?”
Dementie is meer dan alleen vergeet
achtigheid. Het gaat ook om problemen
met activiteiten in het dagelijkse leven
en gedragsproblematiek. Dat laatste
zorgt voor een ongelooflijke belasting
voor mantelzorgers die dementerenden
begeleiden. De stemmingswisselingen
zijn vooral terug te voeren op omgevings
prikkels. “Als je die prikkels weet
te verminderen, heb je ook minder
gedragsproblematiek en zijn demente
renden veel beter te verzorgen door de
partner, familie of vrienden. Vooral met
temperatuur en licht kunnen we een
hele hoop doen waardoor mensen met
dementie minder last hebben van
gedragsproblematiek. Ze zijn minder
rusteloos en agressief en hebben geen
last hebben van vluchtgedrag, dwalen en
verstoring van het dag- en nachtritme.”
Wat het binnenklimaat betreft, is
Van Hoof duidelijk; haal de moderne
thermostaat aan de muur weg. Er zit
een vertraging in het systeem waardoor
niet meteen warmte wordt afgegeven.
Hierdoor is de kans groot dat vergeet
achtige mensen de verwarming nóg
hoger zetten. “Na een paar uur is het
in hun woning bloedheet en bellen ze
in paniek met familie en thuiszorg.
De radiators kunnen ook beter het
huis uit. Mensen met Alzheimer
bijvoorbeeld verliezen hun evenwicht
vaker en ik heb heel wat ellendige
valpartijen meegemaakt. Het is beter
om vloerverwarming aan te brengen.”
Op het gebied van licht en dementie is

veel onderzoek verricht. Het is een vrij
jong vakgebied waar de parameters
volgens Van Hoof niet voldoende zijn
beschreven. “Veel research is gedaan
door medici. Daarbij zijn bijvoorbeeld
mensen blootgesteld aan een lichtsterkte
van 10.000 lux. Leuk en wel, maar door
de bril van een bouwfysicus komt vooral
de vraag op: hoe maak ik hier een
bruikbare lamp van? Dat werd nooit
omschreven. Net zo min als de afstand
tot de lichtbron en het kleurenspectrum.”

Zichtlijnen tegen
kleefgedrag van
dementerenden
Van Hoof deed daarom zelf twee
veldstudies in verpleeghuizen in
Eindhoven en Gilze Rijen. Om te kijken
in welke mate kleurtemperatuur van een
tl van invloed was op de effecten in de
praktijk. “Daar waren we de eerste mee
in Nederland. We keken niet alleen naar
de verlichtingsterkte, maar ook naar het
spectrum van de lamp. We hebben enkele
weken het gedrag geobserveerd van
twee groepen van twintig personen.
Ook dat was nieuw, omdat veel
lichtstudies zich tot nu toe richten
op de relatie dag- en nachtritme en
actief en passief gedrag. Uit onze
gedragsobservaties bleek eigenlijk dat
lichttherapie een mythe is. Een hele
hoop van de gewenste effecten zoals
die worden beschreven in de literatuur
-mensen zijn rustiger, vrolijker of minder
agressief- zijn nauwelijks zichtbaar.
De lichtoplossingen die nu commercieel
beschikbaar zijn, werken wel, maar niet

in de hoedanigheid die we graag zouden
willen. Je ziet dat het rusteloze gedrag
verbetert en wellicht is er een invloed op
depressieve klachten, maar er zit nog
veel meer in het vat. De verlichtings
sterkte moet omhoog en het kleurenspectrum dient te veranderen.”
Van Hoof gebruikte voor zijn studie
hoofdzakelijk tl-verlichting met een
kleurenspectrum tussen 2700 en 6500
kelvin. In het hoogste bereik geeft dat
een groenblauwe uitstraling die onder
meer invloed heeft op de biologische
klok van een mens. “Het ideale spectrum
zit volgens ons tussen 6500 en 8000
kelvin. Je zult dan wel veel meer armaturen
aan het plafond moeten hangen, want
mensen met dementie leven in een soort
biologische duisternis. Zowel thuis als
in het verpleeghuis. Ik weet zeker dat
het binnen tien jaar standaard is voor
verpleeghuizen om speciale verlichting
te hebben.”
Van Hoof legde huisbezoeken af en sprak
met diverse patiëntenorganisaties en
Alzheimer Nederland. In combinatie met
zijn onderzoeksresultaten ontwierp hij
daarna een modelwoning voor mensen
met dementie. “Het is een soort integratie
van alle hoofdstukken in het proefschrift.
Oplossingen verzinnen is heel leuk, maar
past het ook in één woning? Het ontwerp
is gebaseerd op zichtlijnen, omdat
kleefgedrag een van de belangrijkste
problemen is van dementerenden.
Zoals jonge eendjes die continu achter
hun moeder aanlopen. Er breekt paniek
uit als ze iemand uit het oog verliezen,
maar een mantelzorger kan daar
horendol van worden. Daarom is de
basis een open woning met veel
zichtlijnen en schuifdeuren naargelang

Geheim botvorming ontrafeld
Bot maken in het lab blijkt veel eenvoudiger dan gedacht.
Een spectaculair resultaat, in beeld gebracht met de
Titan-elektronenmicroscoop en afgelopen maand goed voor
een online publicatie op de site van Nature Materials.
Het team van scheikundig onderzoeker dr. Nico Sommerdijk
laat de toepassing aan anderen over en richt de blik
alweer op de horizon.
Het botweefsel dat ons lichaam zijn
stevigheid geeft, is een materiaal met
bijzondere eigenschappen. Bot is
grotendeels opgebouwd uit kristallen
van calciumfosfaat; hieraan ontleent
het zijn hardheid. Maar doordat de
kristallen zijn ingebed in een raamwerk
van relatief elastische collageenbundels
zijn onze botten ook taai en lang niet
zo bros als wanneer het uit zuiver
calciumfosfaat zou bestaan.
Botgroei is een ingewikkeld proces,
waarbij behalve het mineraal calciumfosfaat en de eiwitvezels collageen nog
een groot aantal andere eiwitten een
rol spelen. Dr. Nico Sommerdijk is
gefascineerd door natuurlijke minera
lisatieprocessen en vroeg zich af of je
ook met minder ingrediënten bot kunt
maken. Sommerdijk, zijn postdoc
Fabio Nudelman en collega’s van het

Laboratorium voor Materialen en
Grensvlak Chemie en van BioModeling
and BioInformatics, onderzochten met
de elektronenmicroscoop cryo Titan
onder welke omstandigheden spontaan
botvorming plaatsvindt in samples met
calciumfosfaat en collageenbundels.

“Je hebt geen
toegevoegde
eiwitten nodig”
“Men dacht altijd dat al die eiwitten
nodig waren om de mineralen tussen
de vezels van de collageenbundels te
deponeren”, zegt Sommerdijk. “Maar
wij zijn er nu achter gekomen dat dit
proces eigenlijk geregeld wordt door
het collageen zelf. Daar heb je geen

toegevoegde eiwitten voor nodig.”
Maar toegevoegde eiwitten zijn wel
nodig om de mineralen in vloeibare
toestand te houden en ze zo de
mogelijkheid te geven om tot in het
collageen door te dringen. Twee jaar
geleden vond een onderzoekster in
Florida dat een kunstmatig polymeer,
pAsp, werkt als vervanger van de
natuurlijke eiwitten. Doordat het
kristallisatie tegengaat, is pAsp in staat
om calciumfosfaat vloeibaar te houden.
Onder invloed van dit negatief geladen
polymeer vormen mineralen een soort
druppeltjes.
Dat deze druppeltjes een negatieve
elektrische lading hebben, blijkt
cruciaal voor het botvormingsproces,
legt Sommerdijk uit: “Met de elektro
nenmicroscoop zie je dat er ruimte is
tussen de kop-aan-staart liggende
collageenvezels waaruit de bundels
zijn opgebouwd. Je zou verwachten dat
de mineralen daar de bundels binnen
sijpelen, maar dat is te naïef gedacht.
Als je het collageen kleurt met een
zwaar metaal, dan zie je donkere
dwarsstrepen over de bundels. Enkele
van die strepen komen overeen met
positief geladen gebieden. En precies
daar worden de negatief geladen
druppels met calciumfosfaat naartoe

Achtergrond - links | Collageen in het eerste stadium van mineralisatie waarin amorf
calciumfosfaat neerslaat. Achtergrond - rechts | Collageen in een later stadium van
mineralisatie waarin het amorfe mineraal wordt omgezet in kristallen. Voorgrond |
Een driedimensionale weergave van een collageenbundel met ingebedde kristallen (roze).
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In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk
speciale verlichting en vloerverwarming,
wordt binnenkort op proef gebouwd in
Woerden.
“Volgens een berekening van het
ministerie van VWS levert het 16.000
euro op als iemand met dementie een
jaar langer thuis kan wonen. Daar zijn
alle kosten voor institutionele- of
thuiszorg al bij opgeteld. Volgens mijn
voorspelling kun je voor duizend euro
iemand met dementie twee, misschien
drie jaar langer thuis laten wonen. Dat is
natuurlijk afhankelijk van het uithoudingsvermogen van de mantelzorger,
maar ik denk dat VWS wel iets kan met
mijn onderzoek.” (FvO)

Wie graag meedeint op een bonkende
bassound, zit misschien niet te wachten
op volumedempers die onze MP3spelers gehoorvriendelijker maken.
Toch komen die volumedempers er
waarschijnlijk. Stefan Zwegers
ontwierp daarom een systeem dat
de ‘beat-ervaring’ stilletjes teruggeeft
aan de luisteraar.
Volgens de nationale gehoorstichting
loopt een kwart van de jongeren
een verhoogd risico op blijvende
gehoorschade. Met name vmboleerlingen tussen de twaalf en de
achttien jaar zijn geneigd te lang te
luisteren naar te harde muziek, zo
blijkt uit onderzoek. Ze weten wel
dat het niet goed is voor het gehoor,
maar denken dat hun eigen oren de
dans zullen ontspringen. Vandaar de
beslissing van de Europese Commissie
om elke nieuwe MP3-speler uit te
rusten met een volumedemper.

Joost van Hoof. Foto | Bart van Overbeeke

Kristallisatie
begint spontaan
in het collageen
Om er zeker van te zijn dat in het
collageen niet stiekem toch botvormende
eiwitten aanwezig waren, gebruikten
de onderzoekers collageen uit een

Foto | Bart van Overbeeke

Veilig genieten van bonkende bastonen

Ir. Joost van Hoof is werkzaam als
onderzoeker aan de Hogeschool
Utrecht. Voor zijn proefschrift
‘Ageing-in-place’ keerde hij
gedeeltelijk terug naar de faculteit
Bouwkunde van de TU/e waar hij
afstudeerde. Van Hoof blijft na
zijn promotie werkzaam als
onderzoeker in Utrecht.

getrokken.” Zijn de mineralen eenmaal
door de buitenste laag collageen
heengedrongen, dan verspreiden ze zich
automatisch over de lengterichting van
de collageenbundels (zie afbeelding).
Maar daarmee hebben we nog geen bot.
Om de karakteristieke hardheid van
bot te verkrijgen, moet het amorfe
(ongeordende) calciumfosfaat nog
netjes uitkristalliseren. Spelen daar
dan misschien wel specifieke eiwitten
een rol bij? Ook niet, zo bleek. “Een
collega van de universiteit van Illinois in
Chicago heeft ons eiwitten opgestuurd
waarvan men dacht dat ze nodig waren
om de kristallisatie in gang te zetten.
Maar het blijkt dat zonder dat eiwit
de kristallisatie spontaan begint ter
hoogte van de geladen gebieden in het
collageen. Als we het eiwit toevoegden,
ging het alleen wat sneller.”

over hun afstudeeronderzoek.

[E]

The number of people
suffering from some
form of dementia will
soon be doubled to
400,000 in 2050. To ensure care for
this group can remain both humane
and affordable, solutions are needed
fast. According to researcher ir. Joost
van Hoof, a few simple adjustments
in the home can already make things
much easier. The focus is on comfort,
safety, structure and recognizability.
“Having people with dementia living
independently for two to three extra
years will cost one thousand euro
tops.”

paardenpees. “Pezen bevatten die
eiwitten niet omdat daar geen bot wordt
gevormd. De paardenpees konden we
toevallig krijgen van een Italiaanse
collega. We hadden het eerder al met
collageen uit rattenstaarten geprobeerd,
maar het bleek moeilijk om daar goede
monsters van te maken. Wat overigens
niet wil zeggen dat het niet had kunnen
werken.”
Bot uit het lab lijkt dus een stuk
dichterbij door de Eindhovense
ontdekkingen. Maar Sommerdijk laat de
verdere uitwerking van botvervangende
materialen over aan een Italiaans
onderzoeksinstituut en richt zichzelf
op andere vormen van biomineralisatie.
Hij is vooral geïnteresseerd in de
algemene mechanismen die ten
grondslag liggen aan de mineralisatie
van calciumfosfaat, calciumcarbonaat
(waaruit schelpen zijn gemaakt) en
bijvoorbeeld het magnetische materiaal
magnetiet. “Er zijn bacteriën die zelf
van het ijzeroxide magnetiet piepkleine
kompasnaaldjes maken, die ze gebruiken
voor oriëntatie in het aardmagnetisch
veld.” Daarvoor moeten de kristallen
op de juiste wijze georiënteerd liggen
(met alle noordpolen in dezelfde
richting). “Die bacteriën maken perfecte
magneetjes, terwijl wij daar technisch

niet toe in staat zijn. Maar misschien
kunnen we zulke magnetische
structuren wel produceren op
dezelfde manier als we nu bot
hebben weten te maken, gewoon
in water bij kamertemperatuur,
en met organische moleculen.
Dat zou echt geweldig zijn.” (TJ)

Muziekliefhebbers zetten hun
volumeknop niet voor niets omhoog.
“Vooral de lage frequenties zijn zo
goed te horen”, vertelt Stefan
Zwegers, juist afgestudeerd aan de
faculteit Industrial Design. “Op die
manier kan de luisteraar zich goed
afzonderen van de buitenwereld.”
Zwegers bedacht daarom een systeem
dat een vergelijkbare ervaring teweeg
brengt, maar dan wel op een

ONDERZOEK KORT

je privacy wilt. Amerikaanse studies
wijzen uit dat dementerenden hierdoor
ook langer continent blijven. Als ze de
wc blijven zien, houden ze een prikkel
om hun behoefte te doen. Ze keren
dan niet halverwege terug naar hun
luie stoel omdat ze zich niet meer
herinneren dat ze op weg waren
naar het toilet.”
De modelwoning kenmerkt zich verder
door korte looplijnen, aparte bedden
zodat de partner aan zijn slaap toekomt,
en een badkamer onder meer voorzien
van inloopdouche, vaste föhn,boven
lader (wasmachine) en een bad met
korte doucheslang zodat de vloer niet
onderloopt. De woning, toegerust met

vertellen afstudeerders

gehoorvriendelijke manier. Het bootst
de fysieke ervaring na waarmee het
luisteren naar zware bastonen
gepaard gaat. Zijn ‘Sensible
Music’-systeem is een apparaatje dat
op elke MP3-speler past. Het filtert
de lage frequenties uit de muziek en
vertaalt deze naar trillingen,
teweeggebracht door twee kleine
trilmotortjes. De motortjes bevinden
zich op de plek waar de draad van de
oortelefoon zich spitst, ter hoogte
van het borstbeen.
“Als je rechtop loopt, spannen de
draden zich en voel je de trillingen
op je borst, maar ook bij je oren”,
zegt Zwegers. “Ik heb het systeem
laten uitproberen door bijna honderd
mensen en de reacties waren heel
enthousiast. Uit een kleine perceptie
test bleek zelfs dat mensen het gevoel
hadden dat hun muziek harder
stond.” Waarschijnlijk koppelen de
luisteraars het gevoel in hun borst
aan de ervaring die een snoeiharde
basgitaar tijdens een concert
teweegbrengt.

[E]

Industrial Design
student Stefan Zwegers
developed a ‘Sensible
Music’ system for MP3
players equipped with volume limiters.
The system compensates loss of
low frequency volume by physical
vibrations on the body.

Vuur met vuur bestrijden

[E]

Creating bone in a lab
turns out to be much
easier than was
previously thought.
The spectacular result, which was
shown with the Titan electron
microscope, was considered worthy of
online publication at Nature Materials.
Nico Sommerdijk’s research team will
leave their find’s implementation to
others and is already looking for new
challenges.

In Arizona zijn spectaculaire resultaten geboekt in de strijd tegen
de beruchte ‘pink bollworm’ (Pectinophora gossypiela), een rups die
grote schade toebrengt aan katoenplantages. De plaag werd zo goed
als uitgeroeid door in vier jaar tijd twee miljard motten -het volwassen
stadium van de rups- met vliegtuigen boven de plantages los te laten.
Deze motten waren, en dat was de truc, vooraf onvruchtbaar gemaakt
door ze te bestralen. Dat schrijven onderzoekers afgelopen week in
Nature Biotechnology.
De schadelijke rups kostte de katoenindustrie alleen al in Arizona
miljoenen dollars per jaar, ondanks de overgang op zogeheten
Bt-katoenplanten, die zelf gif aanmaken tegen de vraatzuchtige
insecten. Toch was de invoering van de Bt-plant volgens de
onderzoekers cruciaal voor het welslagen van de onderneming.
Het aantal motten was hierdoor namelijk klein genoeg om de
geïntroduceerde steriele motten effectief te laten zijn: vrijwel elke
vruchtbare mot paarde met een onvruchtbaar exemplaar en kreeg
dus geen nakomelingen. Na vier jaar zijn er nu zo weinig rupsen over
dat de bollworm niet langer een bedreiging is voor de katoenteelt
in Arizona. (TJ)
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La dispersion du fils

STRP FSTVL KMT ’RN
Optredens van Soulwax and friends,
Jonsi, Zombie Nation, Boemklatsch,
dj Cursed P, Underworld en Chris
Cunningham horen tot de muzikale
highlights, evenals een overzicht van
de Belgische kunstenaar Lawrence
Malstaf. In een van zijn werken kan
het publiek in een enorme plastic zak
ervaren hoe het is als die vacuüm
gezogen wordt. Uitzonderlijk:
kunstwerken die te beïnvloeden
zijn met een mobieltje. Ofwel:
het STRP Festival komt eraan.
Het STRP Festival is een van de grootste
festivals in Europa die kunst en
technologie koppelt. Dit jaar wordt het
van 18 t/m 28 november gehouden.

Vissen zorgen
voor een meeslepende audiovisuele omgeving
Het programma in het Klokgebouw
op Strijp S omvat interactieve en
technologische kunst, lichtkunst,
robots, animaties, concerten,
performances, congressen en dance
events. E-Spere is een experimenteel
onderdeel waarbij er een virtuele laag
over het gehele festival wordt gelegd:
bezoekers kunnen hun ervaringen real
time delen en opslaan en kunstwerken
taggen.

Scale: interactieve muziek met vissen.

Een van de meest in het oog springende
gezien heb. Bovendien is het werk
installaties, te midden van zoveel grote
artistiek gezien ook interessant en
namen, is ‘La dispersion du fils’ van de
indrukwekkend.”
Franse filmer, regisseur, schrijver,
beeldhouwer, fotograaf en multimedia
Op wetenschappelijk gebied zijn er
kunstenaar Jean Michel Bruyère (1959).
interessante combinaties van kunst
Hij woont en werkt in Dakar en is de
en muziek, zoals Scale, die op STRP
oprichter van LFKs, een internationaal
zijn wereldpremière beleeft. Het is
multidisciplinair kunstenaarscollectief
een interactieve installatie met twaalf
in Marseille.
soorten elektrische vissen uit de
De laatste jaren stortte Bruyère zich op
Amazone. De vissen vormen een koor:
3D-technieken, die ze vertonen in een
hun sonische elektrische velden leveren
grote kring van vier meter hoog met
de basistonen voor een meeslepende
een diameter van
tien meter. Twaalf
high-resolution
projectoren projecteren
beelden op het gehele
scherm, dat 360
graden beslaat.
De voorstelling
combineert (panoramische) film en video
voor een fascinerende
reis door de kosmos of
in een helikoptervlucht
boven de Italiaanse
Dolemieten.
In ‘La dispersion
La dispersion du fils
du fils’ combineert
Bruyère ongewone en
gewone beelden. Hij koos beelden uit
audiovisuele omgeving. Door op een
vijfhonderd films die hij de laatste jaren
knop te drukken, kunnen bezoekers
maakte, uit de geschiedenis, poëzie en
geluiden selecteren en zowel de
hedendaagse opnames. Vivian van
natuurlijke als digitaal bewerkte versie
Gaal, medewerker van STRP, omschreef
via de speakers horen en in volume
haar ervaring als volgt: “Het is qua
laten variëren. Led-lampen onder
3D-ervaring het beste wat ik tot nu toe
de tanks werken als een lichtorgel.

Het initiatief voor deze installatie ligt
bij neurobioloog Malcolm McIver, die
elektrische vissen onderzoekt en zijn
kennis wil toepassen bij de ontwikkeling
van onderwaterrobots. Om dit kracht
bij te zetten en meer bekendheid te
genereren, werkt hij samen met
componist/sound engineer Jay Alan
Yim en visueel/conceptueel kunstenaar
Marlena Novak.
De TU/e is onder meer vertegenwoordigd met de dansende robot ‘Tulip’
(lees hier volgende
week meer over in
Cursor). Vijfdejaars
student Industrial
Design Jop Japenga
struinde voor STRP
als scout diverse
academies af op zoek
naar interessante
studentenprojecten.
Zelf loopt hij nu stage
loopt in Stockholm
bij het Interactive
Institute, waar hij
hun manier van
werken bekijkt:
research door middel
van ontwerpen.
Japenga: “Ik ben bij de Design
Academy, de Willem de Kooning
Academie (kunstacademie in Rotterdam, red.) en de masteropleiding
daarvan geweest, andere studenten
bezochten weer andere opleidingen.
Uitgangspunt was te kijken of het

spectaculair en spraakmakend genoeg
is voor STRP. Ik zag wel leuke projecten,
maar die waren vooral technisch
interessant, minder in hun uitwerking.

Laat je vacuüm
zuigen op STRP
Het was interessanter voor mezelf,
maar niet de meest geschikte voor
het festival. Dat bleek ook bij de
bespreking met de andere scouts,
van mijn genomineerden is ook
niemand gekozen. Een beetje jammer,
maar wel terecht.”
De negen genomineerde studenten
strijden met elkaar om de STRP Talent
Pit Award 2010 te winnen, met een
publieksprijs en de juryprijs. (GV)
Voor alle informatie zie: www.strp.nl.

[E]

STRP Festival is one
of Europe’s biggest
art-and-technology
festivals. This year’s
edition will run from 18-28 November.
The program at the Klokgebouw,
located at Strijp S, includes interactive
and technological art, light art, robots,
animation, concerts, performances,
conferences and dance events. For
more information, check www.strp.nl.

Laat je vacuüm zuigen in een installatie van Lawrence Malstaf
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Dutch Food Part 4:

I wonder

Food for thought
Some time ago Cursor
on a fortnightly basis
devoted attention to
foreign dishes. The
editors would visit
international students
and join them for dinner.
This time the tables
and turned and foreign
students get to sample
the Dutch cuisine at Bart
Frenk, a PhD student
at the Department of
Mathematics &
Computer Science.
The first guests come
trickling in at 20.00
hours, which is not
exactly Dutch dinner
time, but it is during
the weekend so an
exception can be made.
For starters Bart serves
blocks of cheese and
cervelat with pieces of

pickles, stuck on cocktail sticks
with flags. At a quarter to nine
the last guests show up and we
can sit down at table. We are
served a ‘stamppot ensemble’
featuring three different kinds
Photo | Rien Meulman
of ‘stamppot’: curly kale,
hodge-podge and sauerkraut.
happened to the piccalilli, for curly kale
For readers who have just arrived in the
without piccalilli is totally inconceivable!
Netherlands and are unacquainted with
At first everybody is taking modest
the famous ‘stamppot’: it is a mashed pot portions, but it does not take long
of potatoes and vegetables. In principle
before the plates are filling up with
you can make endless variations,
the three varieties of ‘stamppot’.
but potatoes with carrots and onion
Damian Nadales Agut, a PhD student
(hodge-podge) potatoes with curly kale
of Mechanical Engineering who comes
and potatoes with sauerkraut are the
from Argentina, has a preference for
three most popular varieties. Fried
‘the white one’, meaning the sauerkraut.
bacon, smoked sausage and bratwurst
The dessert is also kept entirely in style:
are present on the table as well.
warm treacle waffles with vanilla custard
There soon arises a discussion about
and creamy ice. Warm treacle waffles is
the exact customs. Bart puts vinegar and
a novelty for the visitors and is found to
black pepper on the table, ingredients
be very scrumptious. Everybody lingers
that were never missing at his parental
at the table, sampling coffee, tea and
home when there was ‘stamppot’ on
chocolate spice nuts. Surely winter
the menu. One of the editors does not
cannot start in a more genuinely
know this custom, but wonders whatever
Holland manner! (HB)

‘How does one recycle plastic waste? Someone mentioned that it has to
be in some special plastic bags?’ (Marius Lazauskas, a Master student of
Architecture Building and Planning)
You can dispose of plastic waste at 52 locations in Eindhoven. Many supermarkets
have huge containers for this purpose on the parking lot. You do not need to
put the plastic in a special bag necessarily, you can also gather it at home in
an ordinary plastic bag.
Nearly all plastic packagings can be handed in: PET bottles, empty shampoo
bottles, plastic bags, bread bags, empty butter tubs et cetera. Other materials
should not be disposed of there, such as polystyrene packagings of fast food
or meat trays, packagings of chemical waste, crisp bags and milk cartons
(for they also contain other materials than plastic).
In 2009 164 million kilos of plastic were recycled in the Netherlands. That is
38.2 percent of all the plastic packaging material put onto the market that year.
For that matter, most households do not only separate plastic, but also glass,
fruit, vegetable and garden waste (GFT) as well as paper. Glass you must take to
the bottle bank yourself (which can usually be found at the supermarket as well),
while GFT and paper are collected on regular days. (SK)
More information about waste collection in Eindhoven:
www.eindhoven.nl/inwonersplein/leefomgeving/Afval-9.htm (Dutch)
Do you also have a burning question? Mail it to engcursor@tue.nl.

International weekend in Eindhoven
During the international weekend on
November 5, 6 and 7 it was rush hour
at the international party (for photos
of this party see the student pages)
as well as at the International Fair in
the Ontdekfabriek. Astrid van Deelen,
project manager at Brainport Development, is more than satisfied. “It is
amazing that so many visitors have
turned up. Last year we organized a
whole week and managed to attract
very few people altogether.

Fortunately this time it was completely
different.”
While the parents could seek information from the various expat clubs and
organizations, the children in the
Ontdekfabriek were playfully introduced
to sustainability and technology. Pupils
from the international school provided an
Indian and Chinese dance performance.
Afterwards there were drinks and snacks
from various regions, all of which were
catered by the expat clubs. (HB)

Photos | Bart van Overbeeke

Cooking, swimming and maths

It is the first time for the Department of
Mathematics & Computer Science to
organize a modeling week whereby
students also sojourn together in a
bungalow park. “Because you are
staying together in a park, you don’t
only learn from each other in the area
of maths, but you also get to know
about cultural differences”, Michael
Abdel Malik from Egypt explains
enthusiastically. “In the evenings we
play board games and cook and swim
together. Yesterday everybody wanted
me to sing an Egyptian song. After
they had been nagging about it for
two endless hours, I gave in and sang
for them.”
Gerjan Hebbink, Michael Abdel Malik
(Egypt), Paul Krijger and Upanshu
Sharma (India) form one group.
Before the modeling week started the
students followed a communication
skills workshop. Gerjan: “We learned
about teambuilding, the division of
roles within a team, communication

and feedback. Now we can put all of
that into practice.” They all agree that
their stay at ‘t Wolfsven has a positive
effect on the cooperation in the
daytime. Paul: “For instance, I now
make jokes about Upanshu because
he says ‘come on’ very often. Normally
I would not have done that so quickly.
As you now know each other better,
you have an easier contact.”
Upanshu considers the major added
value of this week to be that he is
getting to know Dutch students and

different cultures better. “Normally
speaking you say hello and keep
on walking. After this week it will
definitely be more than a hi.” The
students compare it to an introductory
week, the difference being that it is not
just for international students but for
all Master students of the Department.
A new word has been launched already:
‘slagelhagel’. “I called it ‘slagelhagel’
because I had trouble pronouncing
it correctly. Now everybody calls it
‘slagelhagel’”, says Upanshu. (HB)

During the modeling week the students cook and eat together. Photo | Rien Meulman

What’s happening?

During the modeling week maths
students will work on a mathematical
problem in groups of four for a whole
week. They do more than that: during
this week they also eat, sleep, live
and cook together in bungalow park
’t Wolfsven in Mierlo.

Pop round
Annual event featuring 51 different music performances at
25 different locations in Eindhoven. In pubs, clubs, theaters
and museums. Who plays where and when can be found on
the website. The afterparty will take place in the Effenaar.
Friday November 12, as of 19.15 hours, admission free.
www.popronde.nl/steden/Eindhoven/

Workshop culture differences
In a two-hour workshop you will discuss and learn about
culture differences and the Dutch culture. Beforehand you
are welcome to have dinner together. Registration: tint@tue.nl.
Tuesday November 16, dinner at 18.30 hours, workshop at
20.00 hours, Bunker. Costs of dinner: 3.50 euro, participation
in the workshop is free.

Exhibition entitled Exhibition portrayed:
‘back home’
What is it like to have a home, lose it and find it again?
More than seventy photographers submitted work,
of whom twelve were given the assignment to visualize
their thoughts and feelings about ‘home’.
November 8 thru December 3, Monday to Friday from
0.900 to 18.00 hours. Hall Hoofdgebouw TU/e
www.studiumgenerale-eindhoven.nl/sg/nl.

Arrival St. Nicolas in Eindhoven
St. Nicolas will arrive in Eindhoven and will be welcomed
together with his Black Peters.
November 13, 12.15 hours, Kanaaldijk Noord.
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Met de benen buiten bij
internationaal feest in Dynamo

Made in Eindhoven
Alle deelnemers aan de Industrial
Design-expositie in het Hoofdgebouw
tijdens de DDW hebben voor hun
tentoongestelde project het Waarmerk
Eindhoven Design gekregen. Dat is
uitgereikt door een in 2009 opgerichte
stichting die producten die in de regio
Eindhoven of elders in de wereld door
een Eindhovenaar ontworpen worden,
een eigen garantie van herkomst wil
geven.

Concreet betekent het voor de ruim
veertig ID’10-deelnemers dat zij geen
registratiekosten à vijftig euro en
inzendkosten à tien euro hoeven te
betalen en dat zij het Eindhovens
designlogo op hun producten mogen
voeren. Daarmee is het voor iedere
toekomstige gebruiker duidelijk dat de
geboortegrond van het ontwerp
Eindhoven is. (NS)

[E]

All exhibitors whose
designs were on
display at the Industrial
Design exhibit in the
Hoofdgebouw during DDW received the
Hallmark Eindhoven Design for their
work. The hallmark tells future users
their product’s design was conceived
in Eindhoven.

Technische studenten stellen
regeerakkoord aan de kaak
Foto | Bart van Overbeeke

Tussen de honderd en tweehonderd
bezoekers werden verwacht, maar
uiteindelijk kwamen maar liefst tegen
de zeshonderd internationale studenten
en young professionals opdagen. Een
beveiligingsmedewerker moest zelfs
bijspringen achter de bar om de
dorstige meute van drankjes te
voorzien. De organisatie van de eerste
International Party, vrijdagavond 5
november in jongerencentrum Dynamo,
spreekt dan ook van een groot succes.
Internationale studenten en jonge
professionals bij elkaar brengen en
laten zien wat de hightech-regio
Eindhoven hen te bieden heeft; dat was
het doel van diverse activiteiten tijdens
het eerste Brainport International
Weekend (zie ook pagina 13 in deze
Cursor). Het feest op vrijdagavond in
Dynamo -met optredens van onder meer
een Chinese dansgroep, een swingende
set van een dj en hapjes die er in een
razend tempo doorheen vlogen- werd in
elk geval openlijk gewaardeerd. “Een
student uit Kameroen noemde het feest

zelfs het leukste tot nu toe tijdens zijn
verblijf hier in Nederland”, zegt Astrid
van Deelen, projectleidster van het
organiserende Brainport Development.
Veel gasten polsten volgens haar al
wanneer het volgende feest zou zijn.
Van Deelen benadrukt dat Brainport
Development dit eerste internationale
weekend heeft geïnitieerd, maar dat de
organisatie hoopt dat andere betrokken
partijen, zoals de TU/e, het Expat Center
Brabant en studentenverenigingen, het
een volgende keer op zich nemen. (FK)

[E]

They expected one to
two hundred visitors,
but in the end, no less
than six hundred
international students and young
professionals showed up. The
organization of the International Party
that was held in Eindhoven youth
center Dynamo last Friday, November
5, says the event was a tremendous
success.

De studentenraden van de drie
technische universiteiten (Eindhoven,
Delft en Twente), hebben het nieuwe
kabinetsbeleid eind oktober gezamenlijk aan de kaak gesteld in een
opiniestuk in de Volkskrant.
Ze vrezen dat vooral technische
studenten de dupe worden van het
nieuwe regeerakkoord. Landelijk
is nu een petitie gestart.
Het kabinet Rutte-Verhagen heeft in
het regeerakkoord afgesproken dat
studenten die meer dan één jaar
studievertraging oplopen drieduizend
euro meer collegegeld moeten betalen
en hun OV kwijtraken. Ook krijgt de
hogeschool of universiteit dan een
boete van drieduizend euro per
student. Deze maatregel zou al vanaf
het collegejaar 2011-2012 ingaan.
De studentenraden van de drie
technische universiteiten vinden dat
deze maatregelen in het bijzonder de
technische studenten treffen. In hun
gezamenlijke reactie stellen zij:
“Studenten die een tweejarige master

volgen (zoals bij alle bèta-masters het
geval is) worden met een dubbel zo
hoge studieschuld opgezadeld als
studenten die een eenjarige master
volgen. Studenten die meer dan één
jaar vertraging oplopen, worden met
maar liefst drieduizend euro extra
collegegeld opgezadeld. Ook hier is
geen rekening gehouden met de
langere studieduur van bètaopleidingen.
Het volgen van een technische studie
wordt louter ontmoedigd en het tekort
aan ingenieurs op de arbeidsmarkt
neemt alleen maar toe.”
En: “Door de tijdsdruk krijgen
studenten amper gelegenheid om
zich binnen of buiten de opleiding te
ontplooien in de vorm van verdiepings
projecten, vrijwilligerswerk of
buitenlandervaring. De zo vaak
verketterde zesjescultuur wordt
gestimuleerd.” Volgens Jelle Loogman
van Groep-één is tot nog maar weinig
studenten doorgedrongen wat de
consequenties zijn van de plannen.
Christopher Gits van studentenfractie
PF meldt van plan te zijn om volgende

En hoe is het in Vancouver?
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.
Een semester in het buitenland was voor mij één grote
uitdaging. Om naar Canada te kunnen, ben ik een jaar van
tevoren begonnen met de voorbereidingen. Begin augustus
vloog ik naar Vancouver, waar ik tot eind december zou
wonen.
Voordat ik aan de universiteit zou beginnen, heb ik eerst
samen met mijn vriend rondgereisd. Zo hebben we British
Colombia, de Rocky Mountains en Vancouver Island ontdekt.
Wat een land! Wat een ruimte!
Ik doe altijd alles nét iets anders, dus in tegenstelling tot de
meeste HTI-studenten volg ik geen vakken, maar werk ik aan
een onderzoeksproject binnen een vakgroep die valt onder
de School of Interactive Arts and Technology (SIAT). SIAT is,
net als de stad Vancouver, erg internationaal georiënteerd en
er lopen een boel verschillende nationaliteiten rond. De sfeer
doet me erg denken aan Industrial Design en de projecten
lijken erg op HTI.
Kortom, ik zit hier helemaal op mijn plek. Mijn project loopt
goed, mijn begeleidster hier is tevreden en ik heb een

heleboel mensen ontmoet. Kort gezegd onderzoek ik of de
toevoeging van een fysiek object dat dient als controller kan
bijdragen aan samenwerking, in vergelijking tot een
bediening via een touchscreen waar alleen digitale knoppen
gebruikt kunnen worden. Voor het onderzoek is een spel
ontwikkeld dat draait op een multitouch tabletop. De
bedoeling is dat mensen in een openbare ruimte aangetrokken worden tot het spelen van dit spel.
Mijn vrije tijd is gevuld met uitstapjes en feestjes - er is hier
altijd wel wat te doen. Vancouver is een leuke en veelzijdige
stad; je loopt zo het strand op en binnen een halfuur zit je in
de bergen. Zodra de zon schijnt, is het heerlijk… totdat de
regen (weer) losbarst, waar soms geen einde aan lijkt te
komen.
Daarnaast zijn er Canadese gewoontes waar je
niet onderuit kan: zo heb ik Thanksgiving en Halloween
uitgebreid gevierd en ben ik bij wedstrijden van Canadian
football en icehockey geweest.
De komende weken ga ik me storten op het uitvoeren van
de user study, die moet uitwijzen of de theorie die ik toepas
daadwerkelijk verschil maakt. Spannend! Met kerst ben ik
weer terug in Nederland, en daarna afstuderen!

Tess Speelpenning,
masterstudente Human Technology Interaction

week de maatregelen extra onder de
aandacht te brengen aan de TU/e.
De PF-leden beraden zich nog in welke
vorm dat zal zijn.
Het Interstedelijk Studentenoverleg is
inmiddels met elf andere organisaties
een petitie gestart, die in december
aan OCW-minister Marja van Bijsterveldt wordt aangeboden. De petitie
staat op www.minimaalnominaal.nl.
(JvG)

[E]

Student councils of all
three universities of
technology (Eindhoven,
Delft and Twente) have
collectively denounced the new government policy in an article in newspaper
‘de Volkskrant’. They fear engineering
students will be especially disadvantaged by the new coalition agreement.
A nationwide petition was launched at
www.minimaalnominaal.nl.
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Werktuigbouwkundigen bekeerd tot het dievengilde?
Leden van Simon Stevin, de studievereniging van Werktuigbouwkunde, leerden dinsdag 9 november hoe ze een slot
open kunnen maken zonder sleutel. De
36 studenten kregen een lesje in geduld
en doorzettingsvermogen, want gemakkelijk was het niet. De workshop werd
gegeven door een TU/e-alumnus, die in
2006 een Eindhovense afdeling van de
Open Organisation of Lockpickers heeft
opgezet. Het doel van het spel lockpicking is een slot goed open krijgen met
speciaal daarvoor ontwikkelde gereedschappen - zonder daarbij het slot te
beschadigen en uiteraard zonder van
een sleutel gebruik te maken.
Volgens Caroline Balemans, penningmeester bij Simon Stevin, hoeven

[E]

On Tuesday, November
9, members of Mechanical Engineering study
association Simon
Stevin were taught how
to open a lock without any key. The
association organized the workshop on
occasion of its 53rd anniversary.

Thuis

Foto | Rien Meulman

Initiatieven studenten Glazen Huis krijgen gestalte
Inmiddels zijn er 21 activiteiten van
studenten die ze voor het Glazen Huis
willen opzetten. Dat werd 9 november
bekend toen studenten en andere
betrokkenen de koppen bij elkaar
staken voor een update in het Stadhuis.
Het Glazen Huis van radiostation 3FM
staat van 18 tot en met 24 december op
de Markt in Eindhoven.
Een greep uit de initiatieven: een borrel
op het TU/e-terrein; een kerstmarkt met
activiteiten als bungee-jumpen en een
fietsestafette; condooms met helium
verkopen; een groot studentenfeest;

statiegeld verzamelen; al fietsend een
kerstboom voorzien van (groene)
stroom; een windsurfsimulator; een
benefietconcert; een wedstrijd tegen
een robot en een autoritje op zonneenergie.
De studenten hebben inmiddels de
toezegging van de gemeente dat ze het
18 Septemberplein mogen gebruiken.
De komende tijd moeten vergunningen,
sponsoren en andere benodigdheden
worden geregeld. De gemeente gaat
kijken in hoeverre ze de studenten kan
ondersteunen.
Vier TU/e-studenten, verenigd in de

stichting ‘Studenten in actie voor het
goede doel’, verzamelen de studenteninitiatieven en werken de planning
verder uit.
Op hun website www.seriousreaction.nl
staan vanaf volgende week alle tot nu
toe ingeplande activiteiten vermeld.
Acties kunnen nog altijd worden gemeld
via hivaanhetlicht@gmail.com. Dit jaar
zamelt 3FM geld in voor kinderen die
hulp nodig hebben als gevolg van hiv.
(JvG)

[E]

So far, Eindhoven students planned 21 activities for the Glass House.
The number became
apparent November 9, when students
and others involved got together for
an update at city hall. From 18 through
24 December, radio 3FM’s Glass House
will be at the Eindhoven Markt to raise
money for children suffering from HIV.
New activities are most welcome. Let us
know about yours through
hivaanhetlicht@gmail.com.

‘Huisjesmelker van het jaar’-verkiezing van start
SP-jongerenorganisatie Rood en de
Landelijke studentenvakbond zijn deze
week begonnen met hun jaarlijkse
‘huisjesmelker van het jaar’-verkiezing.
Rood en de LSVb organiseren de
verkiezing voor de zesde keer en willen

Denk als een Innovator;

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Constudentenbond

laat andere mensen
het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor
je op pad om de beste
keus te zoeken, zodat
het studentenleven
in Eindhoven nog wat
aangenamer wordt: de
ConStudentenBond.
Deze keer onder het
mom van ‘Koud buiten,
dus tijd om binnen te
blijven…’: de beste
game van dit najaar.

Panel van de week

aandacht vragen voor de kamernood in
Nederland. Volgens de organisaties
profiteren huisbazen van het kamer
tekort door veel te hoge huren te vragen
voor kleine, slecht onderhouden
panden. Je kunt je stem uitbrengen op

http://rood.sp.nl/actie/woningnood/huisjesmelker. (JvG)

[E]

Political party SP’s youth division Rood and the National Student’s
Union (LSVb) started their annual ‘slumlord of the year’ election. Cast
your vote at http://rood.sp.nl/actie/woningnood/huisjesmelker.

Fable III (X-box360)
De Fable-reeks blijft ongekend goed. Het is van het kaliber rollenspel waarbij jij en je
omgeving veranderen afhankelijk van de beslissingen die je neemt. Wanneer je je goed
gedraagt, krijg je een ‘halo’ boven je hoofd en is iedereen enthousiast over je. Als je je
daarentegen meedogenloos en onsympathiek gedraagt, begin je steeds meer op de duivel
te lijken en zullen mensen wegrennen wanneer ze je zien. Het derde deel alweer, waarbij
je deze keer het land op je eigen manier mag leiden.
Gran Turismo 5 (PS3)
De grootste en dikste racesimulator tot op heden gemaakt. De echte raceliefhebber weet al
lang dat deze game er aan komt. Dit spel is zó uitgebreid dat je er duizenden uren in kan
steken; van 24-uurs racen (dus écht 24 uur achter elkaar) tot in de allerkleinste details
je auto afstellen. Deze game is al meer dan vijf jaar in ontwikkeling en had er al moeten zijn.
Maar omdat het resultaat absoluut perfect moet zijn, is de game pas in december verkrijgbaar
(en hopelijk dus wel voordat de Kerstman ons land betreedt).
Assassin’s Creed Brotherhood (PS3, X-box360)
Loop rond in de renaissance, waan je in de menigte en elimineer je doelwit op het perfecte
moment, zonder dat iemand je ziet. Gebruik de omgeving, klim en klauter over de daken,
beklim uitkijktorens en verken het gebied. Dit deed je ook al in Assassin’s Creed II, maar dit
keer mag je dit doen met je eigen moordenaarsgilde. En je kunt je vrienden online ook een
dolk onder de riem steken!
Sims 3 (na middernacht) (pc)
Een uitbereiding op de best verkochte pc-game van 2009: de Sims 3. Wie kent de vriende
lijke Sims-mensjes niet? In dit uitbreidingspakket krijgen spelers toegang tot de meest
exclusieve feesten. Ze kunnen gaan stappen, borrelen of bubbelen in een bubbelbad.
Zoals je van een echte uitbreidingsset mag verwachten: een echte toevoeging van het spel.
Een must-have dus voor wie de ‘gewone’ Sims 3 al helemaal uitgepluisd heeft!

Super Mario All Stars - 25th Anniversary (Wii)

Alle gamers 

Clmn

mensen niet bang te zijn dat de
werktuigbouwkundigen nu massaal
gaan inbreken. “We hebben met de
meest gemakkelijke en goedkope sloten
geoefend en dat was al moeilijk.
Deursloten zijn in de realiteit nog veel
ingewikkelder.” De studievereniging
had de workshop georganiseerd
vanwege haar 53-jarig bestaan. (JvG)

Nostalgie ten top! Deze special edition van Super Mario bevat vier van de meest
bekende Mario-spellen ooit (Super Mario Bros 1,2 en 3 en The Lost Levels). Ook
bevat deze een boekje waarin de geschiedenis van Super Mario wordt uiteengezet
en krijg je een audio-cd met muziek uit alle Super Mario-games van de afgelopen
25 jaar (van de eerste Super Mario Bros tot aan Super Mario Galaxy 2). Een must-have
voor iedereen die Mario in z’n hart gesloten heeft en daarom ook de beste keus van
het najaar!

BESTE KEUS

Voor ideeën, tips en deelname aan het panel: constudentenbond@tue.nl | Tekst en foto’s: Berdien Zwarthoed en Martine Borm

Studenten hebben zo hun eigen taal.
Van soggen tot brokken, en van bal
tot knor; studentikoze uitdrukkingen
vind je overal. Een officiële taal is
het natuurlijk niet. Er zijn bovendien
grote variaties in de taal van
studenten uit verschillende steden.
Of er nou over ‘studententaal’ kan
worden gesproken of niet, doet
er eigenlijk niet zo veel toe. Er
ontbreekt namelijk een woord in
mijn studentenvocabulaire, en dat
is een goed alternatief voor ‘thuis’.
Voor sommigen zal ‘thuis’ de plek
zijn waar lamme huisgenoten met
een biertje op de bank hangen,
terwijl in de keuken de afwas en
bijbehorende schimmels tot
ongekende proporties groeien.
Het is voor hen die twintig vierkante
meter waar meer meubels en
rommel in gaan dan IKEA ooit voor
mogelijk had gehouden. Voor
anderen is ‘thuis’ de plaats waar
moeders, terwijl ze in de tomatensoep met ballen roert, bezorgd
vraagt of het normaal is om één
tentamen voor de zesde keer te
moeten maken. Het is het ‘thuis’
waar de sokken worden gewassen
en de magen worden gevuld. Er is
maar één groep bij wie wél duidelijk
is wat ze met ‘thuis’ bedoelen.
Dat zijn de fanatieke Limbopadbewandelaars die dagelijks de
trein pakken naar dat stukje
quasi-Nederland waar ze ook zo
hun eigen taal spreken. Maar zij
zijn gelukkig in de minderheid.
Studenten mogen dan bekendstaan
om hun gebrek aan geld, wanneer
we spreken over ‘thuis’ zijn ze
helemaal niet armoedig. De
meerderheid van de studenten
bezit immers meer dan één thuis.
Wat te doen met deze tweeledigheid? Van Dale blijft vaag over ‘thuis’
met de vrij ruime definities ‘in zijn
huis’ en ‘plaats waar iem zich thuis
voelt’. Waar de Nederlandse taal
het af laat weten, is het aan de
studentikoze trendsetter om een
mooi nieuw woord de wereld in
te helpen. Laat maar komen.
Myrthe Buijs is studente Bouwkunde
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Arno Vervest | “Je moet hot zijn”

Arno Vervest, alias Bassnootje, is geen
doorsnee ict’er. De passie van de
systeembeheerder bij Werktuigbouw
kunde en Biomedische Technologie
betreft niet het gamen, maar het
bespelen van de contrabas. Hij heeft er
zes en hij behandelt ze als zijn dames.
Vanwege zijn tomeloze inzet is hij
genomineerd door de Dutch Blues
Foundation als beste bluesbassist 2010.
“Dat is een hele grote schouderklop”.
Sletje, Silver Sparkle, Maîtresse, Zwarte
dood, Anorexia en Power House. Het zijn
de contrabassen/dames die Arno Vervest
door en door kent. “Op sletje (liggend
rechts op de foto, red.) kun je altijd spelen.
Zij heeft altijd zin en vindt alles fijn.
Maîtresse (die wordt bespeeld op de
foto, red.) is een echte dame, haar moet
je goed behandelen. Je moet netjes
spelen, anders gaat ze grommen. Aan
sletje kun je lekker trekken.” Hij speelt
een paar deuntjes voor. Silver Sparkle

-links op de foto- klinkt net iets dikker
en warmer. Zij is meest geschikt voor
rockabilly-stijl blues. Vervest speelt
momenteel in twee bands: Deep &
The Dudes en Miss Betty’s Funbags.
Die laatste heeft hij een half jaar geleden
opgericht met zijn vriendin Monique.
Bassnootje (52) is een self made bassist.
Op zijn achttiende ontdekte hij de blues.
Op een gegeven moment zag hij in de
kamer van een vriend een elektrische
basgitaar. Hij pakte hem, begon er wat
op te pielen en was meteen verkocht.
“Dit is mijn ding, wist ik meteen.” In zijn
eerste bandjes speelde hij naast blues
ook countrymuziek.
Pas jaren later maakte Vervest de
overstap naar contrabas. Dat was
in 1999 en door noodzaak geboren.
De countryband stopte en tegelijkertijd
zochten een drummer, een gitarist
en een harpist een bassist. “Ze wilden
West-Coast blues maken en daar hoort
een contrabas bij. Ik zag het eerst niet

Dat treft!
In de Study Store, de boekhandel van de TU/e in het Hoofdgebouw, treft Cursor
assistent-filiaalhouder Anton Muller auf der Heyde. Zijn jarenlange ervaring aan
de universiteit maakt hem tot een goede gesprekspartner.
Zijn negentiende jaar als extern medewerker aan de TU/e is inmiddels ingegaan
en het bevalt hem hier nog steeds goed: “Werken binnen deze gemeenschap is
gewoon heel aangenaam. Ik heb contact met medewerkers, studenten, eigenlijk
met iedereen die op de campus werkzaam is. Een divers publiek, wat het werken
hier veelzijdig en leuk maakt”.
In de winkel in het Hoofdgebouw zijn diverse items te koop, van wetenschappelijke
literatuur tot wenskaarten, die het meest in trek blijken te zijn. Opvallend in het
assortiment zijn de ‘Eindhoven University of Technology’-truien. “Het is opmerkelijk
om te zien dat deze truien voornamelijk aan buitenlandse studenten of externen
worden verkocht. Nederlandse studenten en medewerkers dragen hun betrokkenheid bij de universiteit minder uit”, zegt Anton.
Toch heeft dit volgens hem weinig te maken met de tevredenheid van
TU/e-medewerkers en -studenten. “De commercie aan een universiteit is gewoon
anders dan bij bedrijven en instellingen. Medewerkers wisselen minder snel
van baan, deels door de sfeer hier; de prettige gemeenschap van de TU/e!” (FK)

zitten. Zo’n ding is groot en log, zwaar,
lastig en speelt stroef. Je moet echt kracht
zetten. Maar toen ik eenmaal speelde,
wist ik dat dit het beste was dat me
ooit is overkomen.” Vervest laat zijn
spierballen zien die het spelen op de
contrabas veroorzaakte. “In het begin
heb ik meermalen vastgezeten aan de
snaren met kramp in mijn vingers. Dan
moesten bandleden mij loswrikken.”
Tijdens een vakantie op Cyprus, eind
september, werd Arno gebeld door de
voorzitter van de Dutch Blues Foundation. Hij stond perplex toen hij hoorde
van de nominatie. Waarom ik, stamelde
hij. “‘Vanwege je tomeloze inzet en
energie’, antwoordde ze. Daar heb ik
toen met Monique meteen een paar
cocktailtjes op gedronken.”
Vervest is apetrots. De nominatie is voor
hem al genoeg. “Kijk, wat het is met
muziek maken… je kunt niet zeggen
wie de beste is. Technisch ben ik de
slechtste van de vier genomineerden,

maar ik speel wel als enige contrabas
en kan heeeel goed grooven. Ronald de
Jong, Ronald Jonker en Herman Deinum
zijn de andere genomineerden. Herman
is mijn grote voorbeeld. Die stond al te
bassen toen ik mijn eerste bas nog
moest kopen. Weet je wat het is met
nominaties? Je moet hot zijn. Op een
gegeven moment ben je het, dat kun je
niet afdwingen, dat gebeurt gewoon.
Ik denk dat ik hot was nu.” Hij lacht
bijna verontschuldigend.
“Mij is ook niets te gek. Ze bellen me
regelmatig op of ik kan invallen bij
andere bands of dat ik mijn bassen
wil uitlenen. Ik heb mijn bassen al
uitgeleend aan heel bekende blues
bassisten. Bijvoorbeeld aan de bassist
van bluesicoon Duke Robilard en aan de
bassist van Little Charly & the Nightcats.
En aan Lee Rocker van de Stray Cats.
Zijn bas was beschadigd na de vliegreis
van Amerika naar Europa. Belt zijn
boeker of hij mijn bas mag lenen voor

de Europatour. Ik heb de Silver Sparkle
uitgeleend. Ik heb hem wel gevraagd er
voorzichtig mee te doen en er niet zo op
te beuken en te springen als hij op zijn
eigen contrabas doet.”
Er komen veel bluesbands en soloartiesten uit de VS in Europa toeren.
“In Amerika is er sinds de recessie
helemaal niets meer te verdienen in de
blues. Toen wij in 2008 optraden op het
Chicago Bluesfestival met Liz Mandeville
werden we ook wat scheef aangekeken
alsof wij broodroof pleegden. Maar
buiten dat was het echt een hoogtepunt,
nog mooier dan onze optredens in 2005
op het North Sea Jazz Festival en het
Belgium Rhythm & Blues Festival.”
In april 2011 wordt bekend of Vervest
de verkiezing wint.
Interview | Norbine Schalij
Foto | Bart van Overbeeke

