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Collegevoorzitter dr.ir. Arno Peels in U-raadsvergadering:

“Overheidsmaatregelen als donkere
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De afgelopen weken kwam steeds
meer zicht op de tsunami aan
bezuinigingsmaatregelen, die
afstormt op de studenten en universi
teiten. Studeren wordt berekenen
hoe je die jaren met zo min mogelijk
financiële kleerscheuren doorkomt.
Voor het verenigingsleven is het de
definitieve doodsteek. Wie gaat er
nog een bestuursfunctie bekleden
als je dat drieduizend euro kan gaan
kosten. Zou staatssecretaris Zijlstra,
die toch sociologie heeft gestudeerd
in Groningen, niet beseffen hoe
belangrijk de contacten zijn die je
aanknoopt binnen verenigingen?
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Journalistiek en voorlichting: al
aan de hogeschool gaan de twee
studentenstromen uitdrukkelijk
hun eigen weg. Ook binnen het
Communicatie Expertise Centrum,
waarvan Cursor organisatorisch deel
uitmaakt, botsen de bloedgroepen
wel eens. De van nature kritische blik
waarmee onze redactie de universi
teit beschouwt, is de collega’s van
voorlichting en marketing niet zelden
een doorn in het oog. Die doorgaans
gezonde spanning houdt scherp maar zét soms óók op scherp. Over
de onafhankelijke waakhond en ‘his
masters voice’: zie pagina 12 en 13.

“De langstudeerdersmaatregel gaat de
TU/e op jaarbasis vier tot acht miljoen
euro kosten”, zei collegevoorzitter Arno
Peels maandag in de universiteitsraadvergadering. Deze maatregel en de
invoering van een sociaal leenstelsel
voor masterstudenten zal ook schade
lijke gevolgen hebben voor de instroom,
zo verwacht hij. “Temeer daar onze
opleidingen gezien worden als lastig.”
Bij alle Nederlandse universiteiten is het
in financieel opzicht alle hens aan dek.
Het nieuwe kabinet heeft een reeks
maatregelen aangekondigd, waar ook
het College van Bestuur in Eindhoven
grote zorgen over heeft. Voor 2011
presenteerde het CvB maandag nog een
sluitende begroting, maar bij de meerjarenraming staat al vermeld dat er geen
rekening is gehouden met mogelijke
kortingen die voortvloeien uit het
regeerakkoord. Naar verwachting zullen

de maatregelen leiden tot een vermind
ering van de eerste geldstroom met vele
miljoenen euro’s. Aan de Universiteit
Twente werd al gesproken over een
tekort dat kan oplopen tot vijftien
miljoen per jaar. Maandag 29 november
vergadert de Tweede Kamer erover.
De meest ingrijpende maatregel betreft
de langstudeerders. Universiteiten
krijgen al met ingang van het komend
studiejaar een boete van zesduizend
euro opgelegd voor studenten die langer
dan de nominale studieduur plus één
jaar over hun studie doen. De univer
siteit mag deze studenten drieduizend
euro meer collegegeld vragen, wat
echter nog steeds leidt tot een verlies
drieduizend euro. Het Onderwijs en
Studenten Service Centrum (STU) kan
niet aangeven hoeveel langstudeerders
er op dit moment precies rondlopen aan
de TU/e. Dat heeft te maken met de

inschrijfhistorie van elke individuele
student. Het CvB schat uit te komen op
een verlies van vier tot acht miljoen, wat
neerkomt op respectievelijk 1.333 tot
2.666 langstudeerders. Studiekiezers,
en dan met name degenen die denken
aan een ‘lastige’ technische opleiding,
kunnen door de maatregel afgeschrikt
worden, zo denkt het CvB. De mogelijke
invoering van een sociaal leenstelsel
voor masterstudenten komt daar dan
nog eens bovenop.
Op het verenigingsleven zal de maatregel ook een enorme impact hebben.
Een bestuursfunctie zal in dat extra jaar
vervuld moeten worden en verder moet
een student nominaal studeren. Peels:
“Er kan een grote terughoudendheid
ontstaan om nog in een bestuur plaats
te nemen. Wij vinden dat echter nog
altijd iets dat bijdraagt om een volwaardig ingenieur te kunnen worden.”

ESC in gesprek met bezwaarmakers
tegen studentenpand
Het Eindhovens Studenten Corps (ESC) is
sinds enige maanden in gesprek met de
bezwaarmakers tegen de verbouwing
van het monumentale pand aan de Ten
Hagestraat 13, dat in 2011 het nieuwe
onderkomen moet worden van het corps.
Het ESC hoopt zo een rechtszaak te
voorkomen die de verhuizing naar het
toekomstige adres aanzienlijk zal
vertragen.
De Henri van Abbestichting, die zich inzet voor het behoud van monumentale
panden in Eindhoven, heeft in het voorjaar bij de gemeente bezwaar aangete
kend tegen de verleende bouwvergun
ning. Net als Kalliste Woningbouwont
wikkeling dat een kantoor op de Ten
Hagestraat 11 heeft.
De bezwaren komen er op neer dat de
gemeente Eindhoven de bouwvergun
ning niet volgens de regels zou hebben
verleend. Verder laat Kalliste in haar
bezwaarschrift weten dat: “het project
naar aard en omvang niet past binnen de

ruimtelijke uitgangspunten van het
bestemmingsplan en de aard, schaal en
functie van de kern.”
De Henri van Abbestichting vreest vooral
dat de monumentale status van het pand
door de verbouwing onherstelbaar zal
worden aangetast. Om het verwachte
geluidsniveau van de studentensociëteit
in te dammen moet het pand extreem
goed geïsoleerd worden. En door het
graven van een bouwput kan de
stabiliteit van de bestaande fundering en
kelder in gevaar komen. Verder is
volgens hen het gebruik van historisch
juist materiaal niet gewaarborgd.
Met hulp van de architect en een aantal
‘goed onderlegde’ adviseurs hoopt het
ESC de bezwaarmakers te overtuigen dat
de verwachte problemen niet aan de
orde zullen komen. “Op dit moment
kunnen we niet veel zeggen over de
inhoud van de gesprekken. We doen ons
best om zo snel mogelijk alle externe
factoren op te lossen zodat we in 2011
daadwerkelijk kunnen verhuizen”, aldus

Emmy van Schijndel, woordvoerster van
het ESC.
Beide bezwaarschriften liggen moment
eel ‘op de plank’ bij de rechtbank in Den
Bosch maar zijn nog niet in behandeling
genomen. Of de bezwaarmakers en het
ESC de hulp van de rechter inschakelen,
hangt af van de uitkomst van de
gesprekken die nu gaande zijn, aldus
Van Schijndel. (FvO)

[E]

For some time now,
the Eindhoven Student
Corps (ESC) has been
talking to aggrieved parties about the renovation of the monumental building at Ten Hagestraat
13, which is supposed to become the
corps’ new dwelling in 2011. By talking,
ESC hopes to be able to prevent a lawsuit, since that would slow down their
move considerably.

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

Werk Meijer beloond
met lezingen
18 november - Prof.dr. Bert Meijer
(Scheikundige Technologie/Biomedis
che Technologie) is deze maand door de
Max-Planck-Gesellschaft uitgenodigd
voor een lezing in Mainz. Het gaat om
de zogeheten Reimar Lüst-lezing,
genoemd naar de voormalige president
van de Duitse onafhankelijke organisatie
voor wetenschappelijk onderzoek.
De Max-Planck-Gesellschaft heeft
tachtig instituten voor verschillende
wetenschappelijke disciplines, de Max
Planck Instituten (MPI), waarvan de

meeste zich in Duitsland bevinden.
In Mainz is het onderzoekscentrum voor
polymeren gevestigd, het vakgebied
waarbinnen Meijer al een groot aantal
wetenschappelijke prijzen won.
De uitnodiging van de Duitsers aan
de TU/e-hoogleraar is een blijk van
waardering voor diens werk. Meijer zal
zijn voordracht houden in mei 2011.

Calamiteitenoefening biedt
inzicht voor aanpak echte ramp
18 november 2010 - Medewerkers van
de universiteit en de gemeente die
elkaar niet weten te vinden, onduidelijk
heid over wie de leiding heeft op de
opvanglocatie en interne actieteams
die naast elkaar werken. Bij de
calamiteitenoefening aan de TU/e
op 24 september ging veel fout. Bij de
evaluatie op woensdag 17 november

waren alle partijen het erover eens dat
hiermee heel veel kennis is opgedaan
voor het omgaan met een echte ramp.
Over de afstemming tussen de
gemeente en de universiteit was het
evaluatierapport, opgesteld door het
instituut voor veiligheids- en crisis
management (COT, duidelijk: die moet
veel beter. Tijdens de oefening was het
voor veel medewerkers van de interne
actieteams onduidelijk welke rol de
gemeente had en omgekeerd wist de
gemeente niet wat men van de
TU/e-medewerkers kon verwachten.
Hoofd Beveiliging van de TU/e en
initiator van de oefening, ing. Mirjam
Jahnke, was zeer tevreden en beloofde
komend jaar direct aan de slag te gaan
met de aanbevelingen van het COT.

Technologische instituten
vrezen massaontslag
23 november 2010 - De technologische
topinstituten worden in hun voort
bestaan bedreigd nu het kabinet wil
bezuinigen op innovatiesubsidies.
Maar daar leggen zij zich niet zomaar
bij neer. Ze hebben een brief naar
minister Maxime Verhagen van
Innovatie gestuurd. De TU/e is
betrokken bij vijf topinstituten.
De topinstituten vormen “de ruggen
graat van de Nederlandse kennisinfra
structuur en de valorisatie daarvan”,
aldus de ondertekenaars. Ze vrezen dat
duizend tot vijftienhonderd onderzoe
kers hun baan zullen verliezen, nu de
overheid bezuinigt op innovatiesubsidies.
De instituten waarschuwen voor
“ernstige stagnatie van de groei van

de economie, door het wegvallen van
nieuwe producten en processen en van
de export van innovatieve goederen en
diensten uit Nederland”.
Nederland heeft momenteel negen
technologische topinstituten, waarvan
de eerste vier in 1997 zijn opgericht.
De TU/e is betrokken bij vijf van deze
topinstituten: het Dutch Polymer
Institute, het Telematica Institute, het
Center for Translational Molecular
Medicine, BioMedicals Materials en het
Materials Innovation Institute.
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wolk boven de TU/e”
Ook zullen de innovatieprogramma’s
van de overheid in de toekomst niet
meer gevoed worden met bijdragen uit
de aardgasbaten, de zogeheten
FES-gelden. Dat de TU/e daar de
afgelopen jaren veel baat bij gehad
heeft, is duidelijk, al is dat voordeel op
dit moment nog niet precies in geld uit
te drukken. Dienst Financiën en
Economische Zaken (DFEZ) probeert de
naderende financiële problemen zo
goed mogelijk in beeld te krijgen.
Vorige week heeft Peels samen met zijn
collega’s uit Twente en Delft een brief
gestuurd naar staatssecretaris Halbe
Zijlstra. Daarin wordt melding gemaakt
van een directe bezuiniging van twintig
miljoen per jaar voor de drie TU’s. Ook
spreekt men de vrees uit dat zowel de
kwaliteit van de opleidingen als van de
afgestudeerden hiermee naar beneden
gaat. Zijlstra wordt gevraagd om de

maatregel voor langstudeerders pas
over vier jaar in te voeren en daarbij de
grens van zes jaar voor technische
studies te verhogen. (HK)

[E]

“The measure against
students needing more
time to finish their studies
will cost TU/e anywhere
between four and eight million euro
a year,” according to Chairman of the
Board Arno Peels, who spoke at the
University Council meeting last Monday.
He expects said measure and the
implementation of a social loan system
will be bad for TU/e’s annual student
intake as well. “Especially since our
courses are considered to be difficult.”

Studentenservice straks
in één loket in W-hal
De centrale studentenvoorzieningen
komen in de toekomst op één centrale
locatie in de W-hal. Daarmee wordt het
voor studenten gemakkelijker om
gebruik te maken van de ondersteunen
de service die de TU/e biedt. Dat laat
Piet van Happen deze week weten.
Volgens de bouwcoördinator van de
W-hal was het de uitdrukkelijke wens
van het College van Bestuur om een
aantal servicedesks bij elkaar te
voegen.
Architect Joost Ector heeft de verdeling
van de ruimtes in de toekomstige W-hal
aangepast. Hierdoor ontstaat er één
locatie voor onder meer de ICTheek, de
afdeling dictatenverkoop en de centrale
bibliotheek. Ook de servicedesk van het
Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU) wordt straks in de W-hal
ondergebracht. Maar STU blijft voor een
deel gehuisvest in het Hoofdgebouw.
Volgens Van Happen is met alle
toekomstige gebruikers goed overleg

[E]

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

Meijer’s work awarded with lectures
18 november - Prof.dr. Bert Meijer of
the TU/e (molecular sciences and
organic chemistry) will be the
Reimar-Lüst lecturer in May 2011 that
will be held at the Max-Planck Institute
for Polymer Research in Mainz.
Meijer was also awarded The Chemical
Record (TCR) Lecture that will be
delivered at the 91st Annual Meeting
of the Chemical Society of Japan at
Kanagawa University in March 2011.
Emergency drill provides new insights
in case of actual disaster
18 november 2010 - Lots of things went
wrong during TU/e’s emergency drill
on September 24. Communication

geweest over de invulling van de
centrale voorziening die hij omschrijft
als ‘studentvriendelijker’. Hij benadrukt
dat studentenservices die zijn af
gestemd op een specifieke studie
ongewijzigd binnen de eigen faculteits
gebouwen blijven. (FvO)

TU/e legt jonge meiden in de watten
Meiden laten kennismaken met
bètastudies, ze helpen bij hun
studiekeuze, eventuele vooroordelen
wegnemen en bovenal: laten zien hoe
leuk en uitdagend techniek is. Dat
beoogt de TU/e met haar Bèta Girlsday
die gisteren, woensdag 24 november,
voor de derde keer plaatsvond.
Vijfenzestig vrouwelijke 5-vwo’ers uit
heel Nederland kwamen naar Eindhoven
voor de Bèta Girlsday, waar ze in stijl
werden ontvangen met allerlei roze
items, konden luisteren naar de
ervaringen van vrouwelijke voorlichters,
studenten en wetenschappers, en
diverse activiteiten, demonstraties en
workshops konden volgen.
Centraal stonden ‘Health’ en ‘Energy’,
twee van de grote, faculteitsoverschrij
dende onderzoeksthema’s van de TU/e.
Deze kwamen onder meer terug tijdens
de demonstratiemarkt in Vertigo, waar
elke opleiding iets van zichzelf op deze
gebieden liet zien. Onder ander ‘slimme’
verpakkingslabels die waarschuwen bij
voedselbederf, kernfusie, het menselijk
evenwichtsorgaan en zorgrobot Nao
kwamen aan bod.
“We steken met deze dag vooral in op
meiden die zich nog aan het oriënteren
zijn: ‘Is een bètastudie iets voor mij?’.
Als ze daarna meer over een bepaalde
studie willen weten, kunnen ze op 10 en
11 december naar de open dagen
komen”, verduidelijkt Mirthe van
Engelen van het Onderwijs en Studenten
Service Centrum.
De Zeeuwse Lisa Dekker ziet de TU/e
vooralsnog als “een plan B”. Ze heeft

Foto | Bart van Overbeeke

haar zinnen eigenlijk gezet op tand
heelkunde, maar in Nijmegen -de
studiestad van haar voorkeur- is jaarlijks
maar een zestigtal opleidingsplaatsen te
vergeven. Mocht het toch een technische
studie worden, dan neigt ze in elk geval
meer naar Eindhoven dan naar Delft: “Ik
denk dat ik me hier als Zeeuwse toch
wat meer thuis zou voelen dan in de
Randstad”.
Dekker is goed te spreken over de
speciale meidendag. “We worden echt
een beetje in de watten gelegd. En je
bent met meiden die hier en daar
misschien dezelfde twijfels hebben,
bijvoorbeeld over de vele jongens aan
een TU.”
’s Middags bracht het gezelschap een
bezoek aan Philips Healthcare. “Uit
onderzoek blijkt dat meiden het erg
belangrijk vinden wat het beroeps
perspectief is”, weet Van Engelen. “We

Ach en Wee

[E]

In the future, central
student facilities will be
located at a central point
in W-hal. That way, it
will be easier for students to make use
TU/e’s support services, Piet van Happen explained this week. According to
W-hal’s construction coordinator, the
Executive Board specifically asked to
have several service desks merged.

between university and city staff was
inadequate, there was uncertainty on
who was in charge at the crisis center,
and internal crisis teams didn’t
cooperate with each other. At the
evaluation on Wednesday, November
17, all parties involved agreed that
everyone learned a lot in case of future
calamities
Technological institutions fear
mass layoffs
23 November 2010 - Technological
top institutes may disappear because
of government plans to cut innovation
grants. The institutions will not give
in just like that, though. They sent a
letter to Maxime Verhagen, Minister
of Innovation. TU/e is involved in five
top institutes.

wilden ze daarom graag een voorbeeld
laten zien van waar je als afgestudeerde
terecht kunt komen en wat je werkzaam
heden zouden kunnen zijn.” (MvdV)

[E]

TU/e’s Beta Girls Day
is meant as girls’
introduction to science,
supposed to help them
choose what to study, take away possible prejudice and simply show them
how much fun science can be! Beta
Girls Day was organized for the third
time yesterday, November 24.
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Rector: voorlopig geen
verhoging BSA-norm
Ongeveer een jaar geleden riep rector
Hans van Duijn in Cursor nog dat de
norm voor het bindend studieadvies wat
hem betreft best omhoog mocht. Nu ligt
de norm op 30 studiepunten, de helft
van het totale aantal. Wie op het eind
van het studiejaar daar onder zit, moet
de studie staken. Van Duijn wilde de
grens destijds wel opschroeven naar 45
studiepunten. Maandag in de univer
siteitsraad was hij er niet meer voor.
Tenminste niet op korte termijn. “Gezien
de kabinetsplannen, die studenten
zullen verplichten binnen zes jaar af te
studeren, is een aantal van 45 studie

punten per jaar eigenlijk wel noodzake
lijk. Op die manier is een studie namelijk
binnen zes jaar af te ronden. Op dit
moment zie ik echter weinig heil in een
verhoging en zou ik de norm voor de
komende jaren toch nog even op 30
studiepunten willen houden.”
Maandag werd ook bekend dat er vorig
studiejaar twaalf klachten waren
ingediend die verband hielden met het
BSA. Zes daarvan werden gegrond
verklaard. Van Duijn vond dat een laag
aantal en zei dat het aangaf met hoeveel
zorgvuldigheid de maatregel vorig jaar
is ingevoerd. In totaal kreeg vorig jaar 19

Serious Request:
Cursor te koop
procent van de vwo-instromers een
negatief advies. Voor 1 februari 2010
had zich overigens al 17 procent van de
eerstejaars uitgeschreven. (HK)

[E]

For now, the minimum
amount of 30 credits
to be scored in order to
proceed to the next year
will not be raised to 45. Rector Hans
van Duijn said so at the University
Council meeting.

Vidi-subsidie voor oneindige
stelsels vergelijkingen
Van de 88 gehonoreerde Vidi-subsidies
van NWO gaat er dit jaar slechts één
naar de TU/e, tegenover vijf vorig jaar.
Dr.ir. Jan Draisma, universitair docent
bij Wiskunde & Informatica, krijgt een
kleine acht ton om de komende vijf jaar
een groep op te bouwen. Door het grote
aantal gegadigden lag het landelijke
honoreringspercentage met minder dan
zestien procent historisch laag.
De wiskundige Draisma gaat met de
Vidi-subsidie oneindige stelsels
vergelijkingen oplossen, door gebruik te
maken van symmetrie. “Het gaat om
stelsels met een oneindig aantal
vergelijkingen in een oneindig aantal
variabelen”, zegt Draisma. “Die kun je in
het algemeen niet met de computer
oplossen. Maar sommige van deze
stelsels bevatten symmetrieën waardoor

je ze kunt reduceren tot een eindig
aantal vergelijkingen.” Voor zo’n
gereduceerd stelsel valt vaak wel een
oplossing te vinden, die vervolgens
dankzij de symmetrieën kan worden
getransformeerd tot een oplossing voor
het oneindige stelsel. Draisma noemt
als toepassingsgebieden statistiek en
kwantumberekeningen.
Begin deze maand sprak NWO-voorzitter
Jos Engelen zijn zorgen uit over de
dalende slagingskans in de Vernieu
wingsimpuls, waar de Vidi-subsidie
onderdeel van uitmaakt. “Ik hoop maar
dat we in Nederland geen talent
vergooien waar we later spijt van
krijgen”, zei hij toen. NWO moet volgens
Engelen geschikte wetenschappers
afwijzen, omdat het budget niet ruim
genoeg is om alle talenten te sub

sidiëren. Deze keer deden 556
onderzoekers een gooi naar de
Vidi-subsidie, minder dan een op de zes
werd gehonoreerd. Ter vergelijking: in
2005 probeerden 307 onderzoekers zo’n
Vidi-subsidie te verkrijgen en boekte
één op de vier succes. (TJ)

[E]

Of the 88 NWO Vidi
grants that were distri
buted this year, there’s
only one for TU/e. Last
year, TU/e received five grants. Dr.ir.
Jan Draisma, assistant professor at
Mathematics & Computer Science, will
receive almost eight hundred thousand
euro for setting up a group within the
next five years. Because of the large
number of applicants, the percentage of
grants distributed reached an historic
low at less than sixteen per cent.

Pianist leest promovendus
publiekelijk de les
Nog nooit was hij zó zenuwachtig voor
een optreden, bekent Raoul Liew daags
voor de bijzondere masterclass die hem
te wachten staat. Gisteren, woensdag
24 november, leerde de
TU/e-promovendus van specialist Joop
Celis de fijne kneepjes van het
pianistenvak. Liew won de masterclass
in de Blauwe Zaal met zijn optreden
tijdens het Eindhovense Studenten
Solistenconcours, eind maart.
‘Il Scarbo’ van Maurice Ravel is het stuk
waarmee Liew het Solistenconcours op
zijn naam wist te schrijven. De Franse
componist kwam gisteren tijdens de
openbare masterclass terug: Liew
speelde twee stukken, waaronder
‘Ondine’ uit Ravels drieluik ‘Gaspard de
la Nuit’.
Specialist Celis toont zich na afloop
onder de indruk van “de inspiratie, kleur
en goede atmosfeer” waarmee Liew het
volgens hem moeilijke stuk neerzet.
“Bovendien heb je voor dit stuk eigenlijk
een héél goede vleugel nodig - en dit
instrument is helaas niet echt perfect,
dus alleen al daarom verdien je een
extra compliment.” De kenners in de
zaal knikken instemmend.
Verbeterpunten heeft Celis na zijn
complimenten trouwens ook volop. Tot
in detail ontleedt hij, samen met Liew,
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het stuk. De pianist drukt zijn leerling
onder meer op het hart beter op zijn
pedaalgebruik te letten. Want hoewel
het stuk, geïnspireerd op de waternimf
Ondine, over water gaat en de pedalen
daar volgens hem prima bij passen: “Er
zijn grenzen aan. Soms is het onzuiver”.
Celis staat uitgebreid stil bij “een moeili
jke pianistische speelfiguur” waarbij
Liew volgens de meester de controle
over zijn rechterhand verliest. De
repeterende noten maken het de
muzikant weliswaar misschien lastiger,
“maar ze geven het water net wat meer
glinstering, maken het bijna feeëriek”,

zo leest hij pupil en publiek bevlogen de
les. Liew is één en al oor: “Heeft u een
potlood? Dan zet ik het er meteen even
bij”. (MvdV)

[E]

Yesterday, Wednesday
24 November, TU/e’s
PhD student Raoul
Liew was taught the
tricks of the pianist’s trade. With his
performance at the Eindhoven Student
Concourse in late March, Liew won of
a master class in the Blauwe Zaal that
was open to the public.

Zélf eens echt de (nieuws)dienst
uitmaken? Wij beloven carte blanche.
Of, om preciezer te zijn, een (stukje)
lege pagina in Cursor, in te vullen met
úw woord en/of beeld. De opbrengst
van deze actie gaat naar het goede doel
van 3FM Serious Request 2010.
Anno 2010 is iedereen journalist.
Nieuws is er allang niet meer alleen om
te volgen; al twitterend, bloggend en
NUjij’end maakt de bewuste burger zélf
zijn nieuws wel. In de papieren krantenkolommen echter maken de journalis
tiekgediplomeerde redacties nog
overwegend de dienst uit. Maar wilt u
dat ene bijzondere onderzoek of project
nu eens echt op uw eigen manier
presenteren, uw secretaresse in het
zonnetje zetten, benadrukken hoe leuk
en leerzaam het bestuurswerk bij de
vereniging is of uw grote liefde De Vraag
stellen? Koop een stukje Cursor: voor
respectievelijk 75, 140 of 250 euro krijgt
u een kwart, halve of hele pagina tot uw
beschikking (commerciële boodschap
pen en kwetsende, beledigende of
anderszins ernstig onfatsoenlijke

bijdragen worden geweigerd).
De hele opbrengst gaat naar het goede
doel van 3FM Serious Request 2010, dat
half december met zijn Glazen Huis
neerstrijkt in Eindhoven. (MvdV)
Stukje Cursor kopen? Mail naar
cursor@tue.nl onder vermelding van
‘Stukje Cursor kopen’, meld hoeveel
ruimte u wilt kopen en wat de kern van
uw invulling gaat zijn. Vol is vol, dus bij
grote belangstelling geldt: wie het eerst
komt, wie het eerst maalt.

[E]

Are you interested in
buying a quarter, half or
an entire page in Cursor
to do with as you please
for 75, 140 or 250 euro respectively?
Send an e-mail to cursor@tue.nl, and
let us know how much space you need
and what the essence of your message
will be (insulting or commercial
messages will be declined). Proceeds
will go to the charity of 3FM’s Serious
Request.

Playmates op TU/eterrein uit de kleren
voor Serious Request
Drie Playmates gaan op 21 december op
het TU/e-terrein uit de kleren voor
Serious Request. Playboy-fotograaf
Patrick Kaas, alumnus van TU/e-faculteit
Scheikundige Technologie, geeft met
een collega een fotografieworkshop aan
de vijftien gelukkigen die hiervoor het
hoogste bedrag overhebben.
Ancilla Tilia, Carlijn Carter en Chantal
Hanse zijn de drie blondines die, op een
nog geheime locatie op het universiteit
sterrein, zullen poseren voor de
(gelegenheids)fotografen. Fetishmodel
Tilia figureerde onlangs nog als sexy
onderzoekster in de veelbesproken
promotiefilmpjes van de Radboud
Universiteit Nijmegen; Carter is onder
meer assistente in het televisieprogram
ma ‘Echt waar?!’; Hanse is de huidige
Playmate van het Jaar en momenteel te
zien in de omstreden reclamecampagne
van SuitSupply. Kaas werkte al
veelvuldig samen met de dames en kent
de drie ook buiten de set goed: “Het zijn
leuke, gezellige meiden, van wie ik wist
dat ze wel aan deze actie wilden
meewerken”.
Eindhovenaar Kaas geeft de workshop
samen met collega René de Haan, met
wie hij alle grotere Playboy-shoots
samen doet. De deelnemers hoeven
geen fotografie-ervaring te hebben; een
eigen (spiegelreflex)camera is handig,
maar eventueel ook te leen.
Kaas was er snel uit dat hij de workshop
op het TU/e-terrein wilde geven: “Ik ben
alumnus, heb nog altijd een goede band
met de universiteit en ben nog steeds
actief bij Dekate Mousa, de studentenfo
tografievereniging”. Universiteitssecre
taris ir. Harry Roumen, tevens bestuurs
lid van de stichting Citydynamiek, was
volgens hem snel overstag voor het
idee.

Belangstellenden kunnen zich
binnenkort aanmelden via de veilingsite
van 3FM. Kaas hoopt “natuurlijk zoveel
mogelijk” geld in het laatje te brengen
met zijn actie, “maar zo’n tweehonderd
vijftig euro per deelnemer moet toch wel
het minimum zijn”. De opbrengst van
3FM Serious Request, dat half december
met zijn inmiddels bekende Glazen Huis
neerstrijkt op de Eindhovense Markt,
gaat dit jaar naar de ‘stille slachtoffers’
van hiv en aids. (MvdV)

Wat doe jij voor het Glazen Huis?
Bij studenten leeft de actie Serious
Request al volop. Alle acties die zij in
de pijplijn hebben, staan vermeld op
www.seriousreaction.nl. We zijn erg
benieuwd of medewerkers ook geld
gaan inzamelen en welke actie ze
daarbij hebben bedacht? Dus heb jij
als medewerker een actie in petto,
laat het ons dan weten via cursor@
tue.nl!

[E]

On December 21, three
playmates will be
stripping for Serious Request on TU/e
campus. Playboy photographer Patrick
Kaas, alumnus of TU/e’s Department
of Chemical Engineering, will be doing
a photography workshop for fifteen
lucky ones that are willing to bid the
most. All other student activities can
be found at www.seriousrequest.nl.
We’d love to know whether staff will
be collecting for charity as well. Are
you planning anything, let us know at
cursor@tue.nl
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Jong Talent Prijzen voor
vijf propedeusetoppers TU/e
Vijf TU/e-studenten kregen gisteren,
woensdag 24 november, een Jong Talent
Prijs van vijfhonderd euro uitgereikt.
Met deze aanmoedigingsprijs zagen de
winnaars zich beloond voor hun
uitmuntende studieresultaten in het
eerste studiejaar.
Wouter Hameeteman (Biomedische
Technologie), Jasper van Kampen
(Scheikundige Technologie), Maarten
Sebregts (Technische Natuurkunde),
Daniël Kuijsters (Technische Informatica)
en Frits de Prenter (Werktuigbouwkunde)
zijn de vijf TU/e’ers die gisteren in

Haarlem, tijdens de herfstbijeenkomst
van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, in het
zonnetje werden gezet. Alle (in totaal
veertig) winnaars zijn volgens de jury
jonge talenten in de technische en
exacte vakken, die hun propedeuse met
een gemiddelde van een negen wisten af
te ronden. Velen werden eerder door
hun eigen faculteit of universiteit ook al
geëerd voor hun goede studieprestaties.
In Haarlem werden tevens drie
Afstudeerprijzen van elk vijfduizend
euro uitgereikt aan studenten uit Delft,
Utrecht en Amsterdam. Ook de beste

vrouwelijke student in de exacte vakken
werd gehuldigd; de winnares van deze
Kartini Prijs, goed voor een geldbedrag
van 1.250 euro, is een Delftse studente.
(MvdV)

[E]

Yesterday, Wednesday
24 November, five TU/e
students were awarded
a Young Talent Prize
worth five hundred euro. The incentive
prize is meant as a reward for students
who scored outstanding results in their
first year.

Kunst uit fascinatie voor het
menselijk brein
Hersenonderzoek, dat vandaag,
donderdag 25 november, centraal staat
tijdens de Holstlezing en het voorafgaande symposium, vormt een bron van
inspiratie voor de Britse kunstenares
Susan Aldworth. Op de genoemde dag
is achter de Blauwe Zaal haar experimentele film ‘Going Native’ te zien, over
herinneringen, gevoelens en gedachten
en onze relatie met ons brein.
Een scan van haar eigen brein in 1999
vormde het begin van Aldworths
fascinatie voor het onderwerp, vooral
voor de relatie tussen het fysieke brein
en het menselijk zelfbewustzijn.
Sindsdien werkt de Britse veelvuldig
samen met neurowetenschappers -en
bestudeert ze onder meer vele scans van
andermans en haar eigen hersenen- in

een poging meer grip te krijgen op dit
eigenlijk ongrijpbare onderwerp. Dit jaar
is Aldworth als ‘artist in residence’
verbonden aan het Institute of
Neuroscience van Newcastle University,
waar ze samen met neurowetenschap
pers visuele handicaps bij mensen met
schizofrenie onderzoekt.
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. (MvdV)
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British artist Susan Altworth is inspired by brain research, the central
theme of the Holst lecture and the symposium preceding it. On
November 25, the day of said events, her experimental film ‘Going
Native’ is shown in the back of the Blauwe Zaal. The film is about
memories, feelings, and thoughts in relation to the brain.

“Na vier jaar lijkt het eindelijk te gaan lopen”

“Dat is een mooi bedrag, maar de
publiciteit die het oplevert, is voor ons
bedrijf waarschijnlijk belangrijker. Het
is heel lastig gebleken om potentiële
klanten te overtuigen. De FlexiMould is
toch een revolutionaire technologie en
de markt was er nog niet echt klaar
voor; ik moest veel moeite doen om het
concept uit te leggen. Maar we hebben
nu een paar prototypes, die we het
afgelopen half jaar uitgebreid hebben
getest. Dat helpt.”
Blijkbaar hebben subsidieverstrekkers
inmiddels vertrouwen in je vinding.
Deze zomer kreeg je nog twee euroton
van technologiestichting STW.
“Die toekenning was heel belangrijk.
Vanaf dat moment lag ik ’s nachts niet
meer wakker van de geldzorgen. Ik heb
veel privégeld geïnvesteerd om de
magere jaren door te komen. En een

Dat klinkt veelbelovend.
“Zeker. DuPont wil een mal afnemen
voor hun vestiging in Genk. Daar geven
ze jaarlijks workshops aan ontwerpers
om ze te leren omgaan met hun
vervormbare plastic Corian. Die
mensen maken nu nog houten mallen
met de hand. Via deze workshops
zouden jaarlijks vierhonderd ontwer
pers kennismaken met de FlexiMould.
Dat kan de doorbraak betekenen.” (TJ)

De kabinetsplannen hangen als een donkere wolk boven onze universiteit. Voor
wie hier nog niet van heeft gehoord: het is de bedoeling dat studenten die
langer dan één jaar uitloop hebben, bijna vijfduizend euro collegegeld (!)
moeten betalen. Dus over je bachelor en master samen mag je maximaal zes
jaar doen, wil je dit hoge collegegeld ontlopen. Het ergste is dat deze regeling
voor álle studenten gaat gelden. Heb je er dus in het verleden voor gekozen om
naast je studie jezelf te ontplooien waardoor je studievertraging hebt
opgelopen, dan komt daar een fors prijskaartje aan te hangen. Ikzelf heb een
jaar lang in het bestuur van Intermate gezeten en daarnaast heb ik een aantal
maanden college moeten missen doordat ik tijdelijk niet mobiel was. Ik vind
persoonlijk dat ik dus gegronde redenen heb om mijn mastertitel pas na zeven
jaar te halen. Maar ik mag straks wel bijna vijfduizend euro collegegeld gaan
betalen.
Bètastudenten zouden juist aangemoedigd moeten worden iets naast de studie
te doen om ons als breed georiënteerde ingenieur op de arbeidsmarkt te
kunnen begeven. Onze opleidingen zijn nu eenmaal zwaarder en daarom
zouden wij niet bestraft mogen worden wanneer we iets langer nodig hebben
om het diploma te behalen.
Bovendien wordt niet alleen de student geraakt, maar wordt uiteindelijk ook de
TU/e beboet voor drieduizend euro per collegejaar dat de student er langer over
doet. Dat gaat de universiteit veel geld kosten. Dat betekent dat er minder geld
in het onderwijs kan worden gestoken, met een mindere kwaliteit van het
onderwijs als gevolg.
Het is tijd voor alle studenten om te laten horen dat deze plannen niet
doorgevoerd mogen worden. In tijd van bezuinigen is het juist goed om te
investeren in de toekomst van Nederland zodat we sterk uit de crisis kunnen
komen. Laat je stem horen en ga naar www.minimaalnominaal.nl. Samen staan
we sterk!

[E]

Rhesa Baar, student of Applied Innovative Sciences and party
leader of student party PF, calls on students to rise against the
government’s proposed cutbacks. The plans state that students
that need an extra year to finish their studies, have to pay almost
five thousand euro (!) in tuition fees. Finishing both your Bachelor and your
Master should take no more than six years, if you want to avoid the fine. On top
of that, universities have to pay three thousand euro for every excess year a
student is at university.
To have your say, go to www.minimaalnominaal.nl.

Innovatieprijzen Rabo
bank naar TU/e-alumni
OptiMal Forming Solutions van
TU/e-alumnus Sebastiaan Boers heeft
18 november de tweede prijs gewonnen
bij de Herman Wijffels Innovatieprijs.
Boers promoveerde in 2006 op zijn
aanpasbare matrijs. De tweede prijs
bedraagt 37.500 euro. De aanmoedigingsprijs (10.000 euro) ging naar een
oud-TU/e-studente Industrial Design.

innovatiekrediet genomen bij de
Rabobank. Ik heb ooit als hobby een
Humvee gekocht, maar die heb ik al in
geen tijden gebruikt; hij slurpt diesel.
Zolang hij niet rijdt, kost zo’n oldtimer
gelukkig weinig.”
Is nu ook het commerciële succes
aanstaande?
“Ja, na bijna vier jaar lijkt het nu
eindelijk te gaan lopen; het ziet er naar
uit dat we binnenkort de eerste
FlexiMould gaan verkopen. Deze week
heb ik om tafel gezeten met plastic
fabrikant DuPont. In juni heb ik voor
leden van het Amerikaanse bestuur in
Brussel een presentatie gegeven. Toen
ik na afloop voorstelde om ter plekke
een willekeurig segment van een
maquette te reproduceren, vielen ze
bijna van hun stoel.”

Kabinetsplannen

Rhesa Baar | studente Technische Innovatiewetenschappen en lijsttrekker PF
Beeld uit ‘Going Native’, een film van
Susan Aldworth.
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Dr.ir. Sebastiaan Boers promoveerde
vier jaar geleden bij Werktuigbouw
kunde. Sindsdien probeert hij met zijn
bedrijfje OptiMal Forming Solutions de
markt te enthousiasmeren voor de
vervormbare mal die hij tijdens zijn
promotie bedacht. Afgelopen week
kreeg hij voor deze FlexiMould van de
Rabobank 37.500 euro in het kader van
de Herman Wijffels Innovatieprijs.

En ik vind

Sebastiaan Boers.
Foto | Bart van Overbeeke
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Four years ago, dr.ir.
Sebastiaan Boers
received his PhD at the
Department of Industrial
Engineering. His company’s been
trying to get the market to warm to the
flexible mould he came up with during
his dissertation. Last week, in light of
the Herman Wijffels Innovation Prize,
Rabobank awarded him with 37,500
euro for his FlexiMould

Het bedrijf van dr.ir. Sebastiaan Boers
(32), een start-up van de TU/e, heeft het
‘FlexiMould’-systeem ontwikkeld. Dit is
ontwerpsoftware die een vormbare
matrijs aanstuurt waarmee snel
producten kunnen worden gemaakt. Het
werkt als een pennenbord dat de vorm
aanneemt van hetgeen erin gedrukt
wordt. In de vorm wordt kunststof
gegoten. Doordat met FlexiMould niet
voor elk product een vorm nodig is,
bespaart het systeem energie,
grondstoffen en geld. Volgens de jury is
het daarom een perfect voorbeeld van
een duurzame innovatie. Eerder dit jaar
won het bedrijf ook al een tweede fase
Valorisation Grant van technologiestich
ting STW.
De aanmoedigingsprijs ging naar het
bedrijf Squease, voor een capuchonvest
dat jongeren met Autisme Spectrum
Stoornis (ASS) kan helpen rustig te
worden in stressvolle situaties. Het vest
blaast zichzelf dan op, waardoor ‘diepe

druk’ op het bovenlichaam komt. Het
modieuze vest is ontworpen door
Katrien Ploegmakers (28), die aan de
TU/e de bacheloropleiding Industrial
Design volgde.
De prestigieuze innovatieprijs wordt
sinds 2002 uitgereikt door de Rabobank
om koplopers in het midden- en
kleinbedrijf op het gebied van duurzame
innovatie vooruit te helpen. Op de
eerste plaats eindigde dit jaar een
aspergesteekmachine en de derde prijs
ging naar de ‘pharmafilter’, een
filtersysteem voor ziekenhuizen. Er
waren 443 inzendingen voor de
wedstrijd, waarvan er 10 doorgingen
naar de finale, die afgelopen donderdag
plaatsvond in het Octrooicentrum in
Rijswijk. (IJ)
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On November 18,
OptiMal Forming Solutions by TU/e alumnus
Sebastiaan Boers came
in second at the Herman Wijffels Inno
vation Prize. In 2006, Boers received
his PhD for the development of his
adjustable mould. He wins 37,500
euro. The incentive prize (10,000 euro)
was awarded to a former Industrial
Design student at TU/e.
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TU/e-hoogleraar dr.ir. Anthonie Meijers over
nieuwe beoordelingsmethode:

“Per discipline kijken welke
indicatoren belangrijk zijn”
Wetenschappelijke kwaliteit en
maatschappelijke relevantie zijn ook
voor ontwerpende en construerende
disciplines de twee criteria die het best
geschikt zijn voor een goede beoordeling. Dat is de belangrijkste conclusie
die een KNAW-commissie heeft
getrokken na een onderzoek naar de
beste manier om ontwerpende en
construerende disciplines in de
wetenschap te kunnen beoordelen.
Hoe kan de kwaliteit van de ontwer
pende en construerende disciplines ade
quaat worden beoordeeld? Op verzoek
van de drie TU’s, die voornamelijk deze
disciplines in huis hebben, heeft een
KNAW-commissie zich de afgelopen
anderhalf jaar met deze vraag beziggehouden. Vrijdag 19 november
presenteerde een commissie onder
leiding van TU/e-hoogleraar Anthonie
Meijers, er een adviesnota over.
Wetenschappelijke kwaliteit en
maatschappelijke relevantie zijn ook
voor ontwerpende en construerende
disciplines de twee criteria die het best
geschikt zijn voor een goede beoordel
ing. De commissie zegt in de nota het
enigszins verbaasd te hebben moeten
constateren. Meijers: “De commis
sieleden zijn met een open mind het
proces ingegaan en we kwamen tot de
conclusie dat deze twee criteria voldoen
en dat ze ook op internationaal niveau
bruikbaar en geloofwaardig zijn.
Essentieel is echter dat je per discipline
kijkt welke indicatoren, die met die twee

criteria samenhangen, voor die
discipline belangrijk zijn. Ook moet
goed gekeken worden naar de
beoordelingssituatie. Gebruik je het
voor de beoordeling van een onder
zoeksvoorstel, van een persoon of van
een onderzoeksgroep? Daar moet je in
je keuze van indicatoren ook rekening
mee houden.”
In een overzichtelijke tabel staat voor
beide criteria weergegeven welke
indicatoren relevant kunnen zijn voor
werk of voor een persoon. Dat zijn voor
het criterium wetenschappelijke
kwaliteit onder meer de vertrouwde
artikelen in peer-reviewed tijdschriften,
maar ook peer-reviewed artefacten,
zoals bijvoorbeeld het ontwerp van
software. Spin-offs met de industrie,
derde geldstroomfinanciering,
valorisation grants, adviseurschappen,
oeuvreprijzen, tentoonstellingen: een
greep uit de indicatoren voor
maatschappelijke relevantie.
Volgens Meijers is de nieuwe methode
goed inpasbaar in de SEP-beoordeling
(Standaard Evaluation Protocol) die nu
wordt gebruikt door de KNAW, NWO en
VSNU. “De methode is ook zeer
bruikbaar bij de zoektocht naar
geschikte peers voor het beoordelen van
onderzoeksvoorstellen en visitaties. We
hebben op de drie TU’s 27 wetenschap
pers geïnterviewd. Een aantal daarvan
gaf aan dat ze bij beoordelingen door
NWO vonden dat het speelveld voor hun
discipline daarbij niet gelijkwaardig was

met dat van fundamentele wetenschap
pen.”
De KNAW hoopt dat de TU’s, NWO en
STW snel gebruik zullen maken van deze
flexibele beoordelingswijze, die recht
doet aan de diversiteit van de weten
schappen. Op site van KNAW is de nota
inmiddels te vinden. Meijers: “Het zou
goed zijn als we bij onze komende
onderzoeksvisitaties deze methode
zouden implementeren. Dan is hij over
zes jaar overal een keer aan bod
gekomen.” (HK)
Foto | Bart van Overbeeke
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Scientific quality and
social relevance are the
two most important criteria for properly assessing disciplines
in the field of design and construction.
It’s the conclusion of a KNAW committee after a study into the best way
of assessing design and construction
disciplines in science.

“Elke minuut die je erin steekt,
is het waard”
Het Onderwijs en Studenten Service
Centrum (STU)/ International Relations
Office hield dinsdag 23 november een
International Experience Fair in de
Zwarte Doos. Studenten kregen
informatie over studeren en stagelopen
in het buitenland.
Stephan Wijnands, vierdejaars student
Werktuigbouwkunde, overweegt naar
Australië te gaan - ver weg en een
Engelstalig land zijn de criteria. “Ik vind
het een kans om te zien hoe ze in andere
culturen bepaalde problemen oplos
sen.” De Experience Fair heeft toege
voegde waarde voor hem. “Ik wist niet
goed waar ik moest beginnen. Nu ga ik
eerst op de website (www.tue.nl/
goingabroad, red.) kijken en met een
begeleider spreken.”
Belangstellende studenten konden in de
informatiemarkt met vragen terecht bij
stands van de faculteiten, het NUFFIC,
AEGEE en BEST, STU en bij afgevaar
digden van universiteiten uit Italië,
Spanje en België. Pascal Laute, die
Bouwkunde vertegenwoordigt, is te
spreken over het initiatief. “Zo’n dag zou
mij echt hebben geholpen in de voorbereiding. Alleen jammer dat het niet
druk was, volgens mij waren niet veel
studenten op de hoogte.”
Er waren lezingen over regelingen,

Buikspieroefeningen kun je natuurlijk
ook thuis voor de buis doen. Maar dat is
niet zo’n inspirerende omgeving als het
Studenten Sportcentrum. Bovendien
kun je deze week sportkaartvrij alle
zeventig sporten die er worden
aangeboden uitproberen. Tot en met 26
november kun je als introducé van een
bezitter van een kaart mee naar alle
reguliere trainingen en als single kun je
meedoen aan speciale introductietrain
ingen van de bijna veertig studenten
sportverenigingen. Rugby, schaatsen,
Tai-Chi of salsadansen, zit er iets voor

jou bij? Kijk op www.studentensport
centrumeindhoven.nl/ (NS)
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You could do your crun
ches in front of your TV,
but there’s no way your
home is as inspirational
as the Student Sports Center. Besides,
this week you can try all seventy sports
without a sports card, or in other words:
for free. Promotion ends November 26.

Succes en vallende
kwartjes met
volksfilosoof Haring
Presentator, programmamaker en
columnist Bas Haring is één van de
gasten tijdens de Trainingsdagen, van
29 november tot en met 2 december aan
de TU/e. De zelfbenoemde volksfilosoof
spreekt op 1 december in de Blauwe
Zaal over de keuzes die studenten
kunnen maken die bij hen passen én
kunnen bijdragen aan hun succes.
Het sollicitatieproces en persoonlijke
ontwikkeling staan centraal tijdens de
jaarlijkse Trainingsdagen; een week vol
lezingen, workshops en een debat.
Enkele onderwerpen die tijdens diverse
trainingen voorbijkomen, zijn personal
branding, speed reading, netwerken en
‘making an impact’.
De meeste workshops en trainingen zijn
nagenoeg volgeboekt. Wel nog te
bezoeken (maar vol is vol) is de lezing
van Bas Haring in de Blauwe Zaal, op
woensdag 1 december vanaf 11.45 uur.
Hij gaat in op de verleiding om te kiezen

Foto | Bart van Overbeeke

beurzen en over interculturele communi
catie en er was een paneldiscussie met
‘ervaringsdeskundigen’. Hierbij konden
studenten vragen stellen aan studenten
met buitenlandervaring. Op een vraag
van een student of het niet te veel
regelwerk is, antwoordt Chantal Tax, die
naar Sydney is geweest: “Elke minuut
die je erin steekt, is het waard.” (JvG)

Gratis sporten
deze week

voor de veilige en gebaande carrière
paden en op hoe keuzes vanuit persoonlijke overtuiging studenten net zo goed
kunnen helpen succesvol te zijn of
worden. (MvdV)
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TV host, producer and
columnist Bas Haring is
one of the speakers at
TU/e’s Training Days that
are held from November 29 through
December 2. On December 1, the selfproclaimed philosopher of the people
will be talking about how students can
make choices that both suit them and
add to a successful career.

Boek winnen?
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On Tuesday, November
23, the STU/International Relations Office
organized an International Experience Fair in the Zwarte
Doos. Students were given information
regarding studying and internships
abroad.
Check: www.tue.nl/goingabroad.

Donderdag 18 november verscheen Harings nieuwe boek ‘Vallende kwartjes’.
De filosoof stelde het boek samen met wetenschapsjournaliste Ionica Smeets,
één van de tot voor kort bloggende ‘wiskundemeisjes’.
Het is een bloemlezing van verhalen die wetenschap in één keer helder maken,
‘pareltjes die ineens het kwartje doen vallen’, zo belooft de uitgever. Cursor
mag onder studenten en medewerkers van de TU/e drie exemplaren van
‘Vallende kwartjes’ verloten. Kans maken? Stuur een mail getiteld ‘Vallende
kwartjes’ naar m.j.c.v.d.ven@tue.nl en zet hierin je naam en adresgegevens
(privé of aan de TU/e). De winnaars krijgen zo snel mogelijk bericht.
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Vox Academica
Dr.ir. Peter Smulders, UHD Wireless Networks,
faculteit Electrical Engineering

“Gezondheidseffecten
wifi-straling moeten anders
onderzocht worden”
Bomen in de stad zien er de laatse jaren
steeds slechter uit. Omdat er geen
ziekten en plagen worden gevonden die
hiervan de oorzaak kunnen zijn, startte
Wageningen Universiteit een onderzoek
naar de invloed van elektromagnetische
straling van draadloos internet (wifi) op
het plantenleven. Afgelopen week
kwamen de eerste resultaten naar
buiten: wifi-straling zou bladsterfte en
groeistoornissen bij bomen en planten
kunnen veroorzaken. Moeten we ons
zorgen maken over deze resultaten en
zelf ook zendmasten gaan mijden?
“Ik lig daar absoluut niet wakker van”,
zegt Peter Smulders, UHD bij de
onderzoeksgroep Electromagnetics,
resoluut. “Het is bekend dat er een effect
is van elektromagnetische straling op
het mensen-, dieren- en plantenleven in
principe. We maken daar ook gebruik
van, door bijvoorbeeld schadelijke
bacteriën met elektromagnetische
straling te doden. In het geval van wifi
wordt echter zeer zwakke straling
uitgezonden. Dat is in de orde van 1/10

van het vermogen van een fietslampje.
Als er mogelijke invloeden van die
straling zijn, dan zijn ze minimaal. En dat
is meteen ook het lastige van dit soort
onderzoek: het is moeilijk aantoonbaar
en in eventueel gevonden effecten is
door een statisticus makkelijk een gat te
schieten.”
“Het is ook niet heel realistisch om
stralingsbronnen op een afstand van 50
centimeter tot 3 meter te zetten en dan
het effect op bomen te bestuderen, zoals
gedaan is in de WUR-studie. Dat is wel
heel erg dichtbij, een access point staat
in een stad nooit zo dicht bij een plant of
boom. Bovendien denk ik dat in dit geval
een link te leggen valt met menselijke
activiteit. In een stad vind je meer wifi,
maar ook meer warmteproductie,
vervuiling, fijnstof... allemaal niet prettig
voor een boom.”
“Het onderliggende mechanisme is
belangrijk: hóe beïnvloedt straling een
organisme, een cel? Met onze groep zijn
we daar samen met de Daniel den

Effe zeuren
Als er geen argumenten zijn om
plannen aan te prijzen of juist te
bestrijden, worden bezweringen
gebruikt als ‘onvermijdelijk’ of ‘niet
van deze tijd’.
Volgens Cursor 6 is gratis de auto
parkeren voor medewerkers niet van
deze tijd, betalen is dus onvermijdelijk.
Sinds wanneer spiegelen wij ons
trouwens aan Nijmegen?
Er is ook een ideëel argument: ‘we
gaan toch geen geld onttrekken aan
onderwijs en onderzoek om parkeer
garages te bouwen!’ Bovendien,
medewerkers moeten maar op de fiets
komen: veel gezonder.
Ferm gesproken! Maar hoe gaat het
straks met de medewerkers in het
nieuwe gebouw voor bibliotheek en
W&I, daar komt toch niet eens een
fietsenstalling?
Natuurlijk niet! We gaan toch geen
fietsenstallingen bouwen met geld dat
ook gebruikt kan worden voor onderwijs
en onderzoek! Niet van deze tijd!
Er zijn wel meer zaken die afgeschaft
kunnen worden ten behoeve van de
financiering van onderwijs en onder
zoek. Waarom zou de TU/e kantines
subsidiëren met geld dat ook besteed
kan worden aan onderwijs en onderzoek?
Al dat ge-eet is bovendien slecht voor de
gezondheid, en een volle maag bevordert
het onderwijs noch het onderzoek.
Er is ook sprake van een ‘integraal
parkeerbeleid’. Dat laatste houdt
volgens Veronique Marks in dat ‘voor

iedereen op het terrein dezelfde
voorwaarden gaan gelden’. Dat is wel
eens anders geweest. Nog in 1973 was
er een speciale plaats gereserveerd
voor het rijwiel van professor Hamaker.
Je fiets op die plek zetten betekende
minstens excommunicatie. Zou er nog
een speciale plaats komen voor de
auto’s van ons CvB en zijn secretaris;
onvermijdelijk toch? Nee dus, niet van
deze tijd: gelijke monniken, gelijke
kappen!
Sommige parkeerplaatsen moeten
verdwijnen voor de Groene Loper.
Dat zal toch niet waar zijn! Groene
Lopers aanleggen op plaatsen waar
met betaald parkeren geld zou kunnen
worden verdiend voor onderwijs en
onderzoek?
Wat redelijk, onvermijdelijk of niet van
deze tijd is, kan niet bewezen worden,
maar wie een hond wil schoppen, kan
wel een schoen vinden.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Dr.ir. Peter Smulders. Foto | Bart van Overbeeke

Hoed-kliniek van de Erasmus Universiteit
Rotterdam recent een onderzoek naar
gestart. We stellen schaaltjes met
menselijke cellen bloot aan straling en
onderzoeken fysiologische effecten. Aan
de andere kant zijn we heel theoretisch

bezig met modelvorming. Een zwak
effect kan bij langdurige blootstelling
cumulatief zijn. Als we kunnen achter
halen wat er precies in een cel gebeurt,
kunnen we ook nauwkeuriger voor
spellen wat de langdurige effecten van

elektromagnetische straling zullen zijn.
En dat kan variëren van niets aan de
hand tot wifi-doden over 25 jaar. Daar
valt nu nog niets over te zeggen. Maar
van de huidige berichtgevingen word ik
in elk geval niet warm of koud.” (NT)

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?

Alex van Herk | Hoogleraar ST

een organisatie die onderzoek én
onderwijs aan het bedrijfsleven levert. In
2005 hebben we ons cursusmateriaal op
het gebied van emulsiepolymerisatie in
een boek vervat. De duidelijke uitleg van
onze docenten uit de faculteit aan
mensen uit het bedrijfsleven heeft ons
een zeer goede reputatie opgeleverd.”

veel honorsstudenten aan meedoen,
kortom: 2011 wordt een topjaar!”
Waar zou je graag je tanden in zetten
aan de TU/e?
“Op onderzoeksgebied wil ik graag de
zogenaamde nanoflesjes gaan maken,
nanodeeltjes die op ieder gewenst

Wie ben je?
“Ik ben Alex van Herk, sinds 1985
verbonden aan de faculteit Scheikundige
Technologie en hoogleraar sinds 2001.
Mijn onderzoeksgebied is polymere
colloiden, beter bekend als latexdeeltjes.
Verder ben ik onlangs acht jaar
opleidingsdirecteur aan dezelfde
faculteit geweest en heb ik veel op
met nieuwe onderwijsmethodes.
Ook leid ik het Honorsprogramma.”
Waar ben je trots op?
“Op het hoge niveau van onderzoek aan
de TU/e en in het bijzonder aan onze
faculteit. Het maatschappelijk relevante
onderzoek maakt dat de masterstudenten
en promovendi die wij afleveren gretig
aftrek vinden in de industrie. Onze
faculteit heeft als enige zelfstandige
faculteit in Nederland nog het label
Scheikundige Technologie, het onderwijs
scoort altijd hoog in de diverse ranglijsten.
Deze combinatie van toponderzoek en
goed onderwijs maakt me trots om aan
deze faculteit te werken.”
Hoe draag je hier zelf aan bij?
“De Stichting Emulsiepolymerisatie is

Alex van Herk

Wat zijn hoogtepunten voor volgend jaar?
“2011 is ‘het jaar van de chemie’. Ik werk
dan zelf 25 jaar aan de TU/e. Ik hoop het
concept van de ScienceClub landelijk uit
te rollen samen met de Stichting C3. De
ScienceClub laat kinderen tussen tien en
veertien jaar zelf spannende experimenten
uitvoeren. Verder draag ik de Stichting
Techniekpromotie als medeoprichter
een warm hart toe nu ze steeds meer
landelijk gaan opereren. En de TU/e zal
in 2011 de tweede Student Research
Conference organiseren waar hopelijk

moment hun inhoud, bijvoorbeeld een
medicijn, afgeven. Op onderwijsgebied
wil ik graag met nieuwe onderwijsvormen
de mijns inziens passieve houding van
de studenten in met name hoorcolleges
doorbreken. Uit het Honorsprogramma
en uit de duale opleiding bij ST heb ik
geleerd dat het ook anders kan.
Geleidelijk aan zie ik steeds meer docenten
dezelfde weg opgaan van meer intensieve
colleges en dialoog met de studenten
tijdens het leerproces.” (NS)
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De beste routes voor een tevreden klant
Aan het bezorgen van pakketjes en vrachtgoederen gaat heel
wat denkwerk vooraf. En dat is niet zonder reden. Een optimale
route is goedkoper, sneller en milieuvriendelijker. Promovenda
Ola Jabali promoveerde gisteren, woensdag 24 november, op
onderzoek naar optimale routes en timing in het vrachtvervoer.

Elke ochtend springt de chauffeur van
UPS achter het stuur van zijn volgeladen
bestelbusje. Elke avond levert hij zijn
trouwe voertuig weer leeg in bij het
depot. In de tussentijd moet hij ervoor
zorgen dat alle pakketjes op de
aangegeven tijdstippen bij de klant
terechtkomen. Om tijd en brandstof te
besparen, moet de totale route tussen
al die klanten zo kort mogelijk te zijn en
probeert de chauffeur de files zoveel
mogelijk vermijden.
Je kunt je voorstellen dat het uitstip
pelen van de dagelijkse route van
chauffeurs in het goederenvervoer geen
eenvoudige klus is. Als de route niet
optimaal is, gaat dit namelijk direct ten
koste van de winstgevendheid van de
onderneming. Transportbedrijven maken
daarom gebruik van geavanceerde
software die de pakketjes elke dag over
de verschillende voertuigen verdeelt,

om de goederen zo efficiënt mogelijk
bij de klanten te brengen.
Het uitstippelen van zo’n route klinkt
misschien als een koud kunstje voor
een computer, maar dat valt in de
praktijk nog vies tegen.

Vrachtwagens
die sneller rijden,
komen minder
vaak in files
terecht
Zelfs in het simpele geval dat de reistijd
tussen de locaties van de klanten
onafhankelijk is van het tijdstip waarop
de chauffeur de route aflegt, neemt de
rekentijd voor de computer razendsnel

toe met het aantal locaties.
En daar komt nog bij dat de praktijk
een stuk weerbarstiger is dan de
vereenvoudigde theorie, legt promoven
da Ola Jabali uit: “De meeste methoden
om dit probleem aan te pakken, gaan
niet uit van realistische verkeerssitua
ties: in de praktijk rijden vrachtwagens
niet met een constante snelheid en kost
een ritje van Eindhoven naar Breda in de
avondspits veel meer tijd dan aan het
begin van de middag.”
Gezien de omvang van de transport
sector, heeft elke kleine verbetering
in het bepalen van de optimale route
voor de chauffeurs een flinke impact op
chauffeurskosten en brandstofgebruik
en daarmee op de prijs van goederen.
Ook CO2-uitstoot is tegenwoordig een
economische factor. En er valt nog
wel wat te winnen: de commerciële
pakketten die transporteurs gebruiken
voor hun planning presteren niet altijd
optimaal; soms komen academici met
betere oplossingen. Dat beseffen de
bedrijven gelukkig ook. Hoewel Jabali
zelf met geld van NWO promoveerde,
werken de logistiekexperts van de
OPAC-groep van de faculteit IE&IS nauw
samen met de sector en worden andere

Ola Jabali. Foto | Bart van Overbeeke

promovendi in Jabali’s groep (gedeelte
lijk) vanuit het bedrijfsleven betaald.
Jabali gaf het bovengenoemde ‘vehicle
routing’-probleem een meer realistische
inslag. Dit deed ze door de kans op files
en de hieraan gekoppelde variabele
snelheid van de voertuigen aan het
probleem toe te voegen. Dat heeft niet

alleen gevolgen voor de reistijd, maar
ook voor het brandstofverbruik en de
hierdoor veroorzaakte CO2-uitstoot.
“Variabele snelheden leiden tot een veel
hogere CO2-uitstoot. Over een dag kan
dat twintig procent schelen en in files
neemt de uitstoot met wel veertig
procent toe.” En die wetenschap moet

Hartinfarcten beter voorspellen en borstkanker
De medische techniek door beeldbewerking en -analyse op
een hoger plan tillen. Dit doel heeft hoogleraar Bart ter Haar
Romeny constant voor ogen met zijn vakgroep BioMedical
Image Analysis. Dr.ir. Alessandro Becciu, die 24 november
promoveerde binnen de vakgroep, zette met zijn onderzoek
een belangrijke stap in het beter kunnen voorspellen van
hartinfarcten. Het promotie-onderzoek van dr. Marieke Heisen
vergroot de mogelijkheden om borstkanker vroeg te detecteren.
De ontdekking van röntgenstraling eind
negentiende eeuw was revolutionair.
Voor het eerst konden patiënten van
binnen worden bekeken, zonder ze
daarbij open te hoeven snijden.
De uitvinding van Magnetic Resonance
Imaging (MRI) rond 1970 bood nog meer
voordelen. Met deze techniek kun je
gedetailleerde en zeer scherpe (tweeén driedimensionale) beelden van
doorsneden maken. Het is gemakke
lijker ‘normale’ en ‘afwijkende’ weefsels
van elkaar te onderscheiden en de
lokalisatie is preciezer. Een groot
voordeel is ook dat de patiënt geen
hinder van straling ondervindt.
Bij BioMedical Image Analysis hebben
ze zich als doel gesteld beelden beter te
kunnen interpreteren en te visualiseren.
“Een arts moet binnen vijf minuten
kunnen zien wat een patiënt mankeert”,
verwoordt Ter Haar Romeny het
ambitieuze streven van zijn groep.
“We concentreren ons op de beeld
analyse op het gebied van het hart,
van de oncologie en van de neuroweten
schap. We zijn vooral goed in ‘moeilijke’
beelden en lopen voorop in met name
de kwantitatieve analyse en interactieve
visualisatie.”
Onlangs nog kwam de groep in het
nieuws met de ontwikkeling van een
computerprogramma waarmee artsen
gemakkelijker kunnen kijken naar de

‘bedrading’ van hersenen. Ook werkt
de groep aan het zichtbaar maken van
de kleine kern diep in het brein die
bij Parkinson-patiënten elektrisch
gestimuleerd wordt om aanvallen
te stoppen.
Bij de beeldbewerking wordt vrij
ingewikkelde wiskunde gebruikt.
Voor Ter Haar Romeny reden om mensen
met een goed wiskundig inzicht aan te
trekken. Ook bij Alessandro Becciu en
Marieke Heisen speelden algoritmes
een belangrijke rol. Becciu deed
onderzoek naar de beweging en
samentrekking van het hart en Heisen
naar borstkanker. Beiden analyseerden
MRI-beelden.

“Een arts moet
binnen vijf
minuten kunnen
zien wat een
patiënt mankeert”
We konden al langer zien hoe het hart
beweegt. Hoe de hartspier zelf van
binnen beweegt en hoe de weefsels
precies samentrekken, was echter
alleen zichtbaar door de patiënt open
te maken of door contrastmiddel in te

spuiten. Becciu heeft het nu mogelijk
gemaakt om de samentrekking en
rotatie van het hart in de spier
kwantitatief te analyseren. Zijn analyse
en visualisatie kunnen er voor zorgen
dat artsen de afbakening en het herstel
van infarcten in de toekomst beter
kunnen zien.
“Het hart maakt zowel een draaiende
als samentrekkende beweging”,
demonstreert Becciu met zijn handen.
“Het is belangrijk om te weten hoe
krachtig die twee bewegingen zijn.
Slechter contraherende delen kunnen
een indicatie zijn van een hartinfarct.
Wij hebben aangetoond dat we de
deformaties -vervormingen- heel precies
kunnen meten.”
Becciu ontwikkelde wiskundige
modellen voor zogeheten 3D defor
matie-tensorvelden die de beweging
van afzonderlijke deeltjes nauwkeurig
in kaart brengen. Hij visualiseerde de
beweging van de deeltjes met pijlen.
“Hoe langer de pijl, des te sneller de
beweging.” Met MRI wordt een patroon
op de hartspier ‘geschilderd’ dat
meebeweegt tijdens het kloppen van
het hart. Vervolgens vertaalde hij de
deformatie naar kleuren. Een gele kleur
betekent daarbij veel deformatie en
blauw wil zeggen dat er op die plek
weinig deformatie is. Is er op een
‘onlogische’ plek weinig deformatie,
dan is dat een signaal voor de arts dat
iets niet in orde is.
De rotatie en contractie zijn los van
elkaar te berekenen. Normaal gesproken
heeft het hart eerst een sterke rotatie,
vervolgens gaan draaiing en contractie
gelijk op en tenslotte trekt de hartspier
krachtig samen. “Kijk”, wijst Becciu op
een afbeelding in zijn proefschrift.
“Hier zie je bij een patiënt dat hij wel
contractie heeft, maar dat de rotatie
bijna nihil is.” Dat betekent dat het hart

minder effectief pompt. Te vergelijken
met het uitwringen van een natte
handdoek; de ‘wring’ ontbreekt.
Becciu noemt de resultaten ‘veel
belovend’. “We hebben de theorie
getest bij enkele patiënten en vrijwil
ligers. Om hier echt zeker van te zijn,
zou je het bij honderden mensen
moeten testen. Maar de eerste
resultaten zijn erg goed.”
Bij Nederlandse vrouwen van vijftig jaar
of ouder worden de borsten elke twee
jaar preventief onderzocht op tumoren.
De screening en diagnose gebeuren
meestal met röntgenfoto’s. Voor
vrouwen die jonger zijn en tot een
risicogroep behoren -bijvoorbeeld
omdat ze directe familie met borst
kanker hebben- kan onderzoek met
MRI effectiever zijn. Dr. Marieke Heisen
vergrootte met haar promotieonderzoek
het begrip van kwantitatieve
MRI-resultaten van borsttumoren.
“Op röntgenbeelden kun je calcium
vlekjes goed zien en die zijn een teken

van snelle celgroei. Maar bij jonge
vrouwen zit sowieso al meer calcium
in het borstweefsel dan bij oudere
vrouwen”, zo verklaart biomedisch
technologe Heisen waarom vooral jonge
vrouwen meer gebaat zijn bij MRI en
niet bij röntgen.

“Het is belangrijk
om te weten hoe
krachtig die twee
bewegingen zijn”
Vorige week werd het belang van
MRI wetenschappelijk onderstreept:
uit onderzoek van zes academische
instellingen en kankercentra onder
leiding van het Erasmus MC naar de
effecten van MRI bij borstkanker bleek
dat de overlevingskans van vrouwen bij
wie borstkanker in de familie voorkomt
met bijna twintig procent stijgt als zij
jaarlijks met een MRI-scan onderzocht

Alessandro Becciu (links) en Bart ter Haar Romeny. Foto | Bart van Overbeeke
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en beter milieu

Persoonlijk
contact levert UPS
jaarlijks zestig
miljoen extra
opdrachten op
Het blijkt namelijk dat vrachtwagens
die sneller rijden minder vaak in files
terechtkomen, en dat heft de extra
uitstoot met gemak op. Overheden die
de CO2-uitstoot willen beperken met
snelheidslimieten voor vrachtverkeer,
moeten hiermee dus voorzichtig zijn.
De promovenda vond bijvoorbeeld dat
een snelheid van 85 km/h voor dit
specifieke voertuig een goed compromis

gaf tussen uitstoot, brandstof- en
chauffeurskosten.
Een ander probleem waar Jabali zich
op stortte, heeft te maken met de
zogeheten ‘consistency’ van de
bezorging. Klanten zijn sneller geneigd
om pakketjes door dezelfde firma te
laten vervoeren als ze een persoonlijke
relatie hebben opgebouwd met een
chauffeur. Uit recent onderzoek blijkt
dat deze goodwill UPS jaarlijks zestig
miljoen pakketjes extra oplevert. Het
is dus gunstig om zo te plannen dat
dezelfde chauffeurs zoveel mogelijk op
hetzelfde tijdstip langskomen bij de
vaste klanten. En deze ‘consistency’
heeft nog meer voordelen, aldus Jabali.
“De chauffeur raakt vertrouwd met de
bestemming en weet op een gegeven
moment de weg, bijvoorbeeld hier op
het TU/e-terrein. Dat is ook efficiënt.”
Onderdeel van de ‘consistency’ is het zo
goed mogelijk inschatten, ondanks alle
mogelijke vertragingen, wanneer je bij
de klant kunt zijn. Het is daarbij nuttig
om wat buffertijd in te bouwen. “Je laat
bijvoorbeeld aan de klant weten dat je
er om tien over twaalf kunt zijn, terwijl
je zelf op twaalf uur mikt.” Nu is werken
met buffers niet bepaald revolutionair

Sluitstuk

Fotomontage | Rien Meulman

[E]

The delivery of packages
and freight requires
quite some brainwork.
And it’s no wonder,
either. The best routes are cheaper,
faster and more environmentallyfriendly. Yesterday, PhD student
Ola Jabali graduated for her research
on optimal routes and timing in
freight transport.

tijdig detecteren
worden. Met de scan worden ruim twee
keer zoveel tumoren ontdekt als met
een mammografie.
Bij MRI-onderzoek aan de borst wordt
een contrastmiddel geïnjecteerd dat
enkele minuten wordt gevolgd door
een MRI-filmpje van de borst te maken.
Radiologen hanteren verschillende
protocollen en voeren meestal
kwalitatieve analyses uit. Heisen heeft
in haar onderzoek gekeken welke
modellen je voor kwantitatieve analyses
het beste kunt gebruiken.
Voor het toepassen van zogeheten
farmacokinetische modellering
(modellen die de distributiedynamica
van genees-of contrastmiddelen in
het lichaam beschrijven) moet de
concentratie van het contrastmiddel
in tijd worden aangeduid. Heisen heeft
dit tijdsaspect in een model verwerkt.
“Het contrastmiddel dat voorbij de
tumor stroomt, is moeilijk te meten als
je maar één meting per minuut hebt.
We leiden dit daarom indirect af van
de respons in gezond weefsel.”
Heisen ontwierp met Philips Healthcare
en de University of Chicago een
‘kalibratieobject’. Een ‘bakje’ waarin

Marieke Heisen. Foto | Bart van Overbeeke

de borsten komen te ‘hangen’ met
ringen met verschillende hoeveelheden
concentratievloeistof wordt meegescand,
zodat er een referentie is met de
concentratie van de vloeistof die in de
borst is geïnjecteerd. “Nu wordt alleen
gekeken naar signaalintensiteit, maar
die is heel erg afhankelijk van de

MRI
MRI is een afkorting van Magnetic Resonance Imaging, oftewel magnetische
resonantie-beeldvorming. Een sterke magneet magnetiseert de kernen van
de waterstofatomen in de weefsels. Deze atomen gaan zich als miniatuur
magneetjes gedragen. Vanuit de scannertunnel worden radiogolven uitgezonden
die de watermagneetjes als het ware doen meetrillen (resoneren). Daarbij
nemen ze energie uit de radiogolven in zich op. Stopt de radiogolf, dan wordt
de eerder opgenomen energie weer uitgezonden als een signaal waarin allerlei
bijzonderheden van het weefsel zitten. Uit deze signalen kan de computer van
het apparaat de samenstelling van de verschillende weefsels berekenen en ze
uittekenen in de vorm van een doorsnede (de MRI-scan).

over hun afstudeeronderzoek.

te noemen. Maar het is niet eenvoudig
om goed te berekenen hoevéél buffertijd
je moet inbouwen tijdens de planfase.
En een te grote buffer kost tijd en dus
geld. Jabali ontwikkelde een procedure
waarmee de beste buffertijd kan worden
berekend. Tot Jabali’s spijt is het niet
gelukt om in dit model ook de invloed
van files mee te nemen. “Dat werd
te ingewikkeld. Je ontkomt er in dit
vakgebied helaas niet aan om vereen
voudigingen toe te passen.” (TJ)

instellingen. De resultaten kunnen
niet één op één worden vergeleken.
Doordat we beter weten wat we
meten en ook beter begrijpen, is het
uiteindelijk mogelijk eerder en/of een
specifiekere diagnose te stellen.” (JvG)

[E]

He wants to take medical
engineering to another
level by means of image
editing and analysis.
It’s all Bart ter Haar Romeny and his
BioMedical Analysis research group
work on these days. Dr.ir. Alessandro
Becciu, who received his PhD on
November 24 for his research for the
group, made important progress in the
prediction of coronaries. Dr. Marieke
Heisen’s dissertation will increase the
chance of early detection of breast
cancer.

Student ontmaskert zelflerende software
Er zijn steeds meer intelligente
beeldherkenningsystemen die
reageren op situaties of gedrag.
Denk aan auto’s die zelf stoppen voor
voetgangers of camera’s die agressief
gedrag herkennen. De effectiviteit
van dergelijke systemen is gebaat
bij software die niet veel geheugen
vereist en toch robuust is. Ronald van
Gastel ontmaskerde een zelflerend
systeem en ontwierp zelf een
alternatief.
“Het grootste neurale netwerk is ons
brein”, vertelt Van Gastel, student
Electrical Engineering. “Het voordeel
van een neuraal netwerk is het lerende
principe. Er is alleen nog een groot
gat tussen ons brein en de computervariant daarvan.”
Een computersysteem dat leert, kan
situaties herkennen die nooit eerder
zijn voorgekauwd. Al doende leert
het systeem wat de belangrijkste
kenmerken zijn die het uit allerlei
situaties moet filteren. Dat scheelt
uiteindelijk programmeerwerk en
geheugencapaciteit.
Er bestaan al neurale netwerken die
stilstaande beelden kunnen leren
herkennen. Voor bewegende beelden
laten de bestaande neurale netwerken
nog te wensen over. Een Amerikaanse
fabrikant kwam in 2007 met zo’n
systeem op de proppen. De fabrikant
beloofde zoveel goeds, dat in
Eindhoven de alarmbellen gingen
rinkelen. Van Gastel kreeg de
opdracht het systeem op zijn waarde
te testen.
“We ontdekten al snel dat ze de zaken
anders voorspiegelden dan ze waren”,

ONDERZOEK KORT

je meenemen als je routes wilt
optimaliseren voor brandstofgebruik.
Een opvallende uitkomst van Jalabi’s
onderzoek naar CO2-uitstoot is dat een
vrachtwagen het best iets harder kan
rijden dan de snelheid waarbij hij het
minst uitstoot (dat is 71 km/h in het
geval van de ‘heavy duty vehicle’ die
Jalabi als voorbeeld gebruikte).

In de rubriek Sluitstuk
vertellen afstudeerders

zegt Van Gastel. “Het geheugen
gebruik van het systeem was
bijvoorbeeld ongelimiteerd. Hoe meer
het leerde, des te meer geheugen was
er nodig. Dat maakt het ongeschikt
voor allerlei hardwaretoepassingen.”
De student ontwierp daarom een
alternatief systeem en vergeleek dat
met het Amerikaanse product. Hij liet
beide systemen bewegende lijnen
herkennen en analyseerde hoeveel
berekeningen elk van de programma’s
uitvoerde. Het systeem van Van Gastel
kwam als beste uit de bus. Momenteel
onderzoekt Van Gastel of zijn systeem
ook kan draaien op een videokaart.
“Er zijn tegenwoordig erg krachtige
videokaarten die berekeningen nog
sneller uitvoeren dan een processor.
Dat is belangrijk, want als je straks
een neuraal netwerk wilt gebruiken
in een auto, kun je natuurlijk geen
zware computer in die auto zetten.”
Hoewel Van Gastel geen perfect
herkenningssysteem heeft ontworpen,
heeft hij bijgedragen aan een beter
begrip van neurale netwerken.
Bovendien kijkt hij nu kritischer naar
een veelbelovend product. “Ik weet
nu hoeveel marketing er achter een
verhaal kan zitten. Dat komt tijdens
mijn latere carrière vast nog van pas.”
(EV)
Today, more and
more intelligent image
recognition systems
respond to situations
or behavior. In order for this to work,
solid software using little memory
is needed. Electrical Engineering
student Ronald van Gastel developed
self-learning software.

[E]

Energie uit informatie
Japanse onderzoekers zijn erin geslaagd om informatie om te zetten in
energie. Dat schrijven ze in een artikel dat vorige week werd gepubli
ceerd op de site van Nature Physics. Al in 1929 bedacht de Hongaarse
fysicus Leó Szilárd een hypothetisch ‘duiveltje’ dat als warmtepomp te
werk gaat en snelle moleculen van langzame scheidt door op het juiste
moment een luikje open en dicht te doen. De informatie over de plaats
en snelheden van de moleculen wordt hierbij omgezet in energie.
In theorie zouden computers (bijna) kunnen draaien op de energie die
vrijkomt bij het wissen van verwerkte informatie. Zover zijn we nog lang
niet, maar de Japanners hebben het omzettingsproces op nanoschaal
onder de knie: ze gebruiken elektrische velden in een feedbackloop om
een plastic bolletje aan een moleculair touwtje continu in één richting
te laten draaien, alsof je een veer opwindt. Dat levert meer energie op
dan de elektrische velden kosten, aldus de onderzoekers. (TJ)
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Verkiezingen: poppenkast of serieu
Verkiezingen | Norbine Schalij en Judith van Gaal
Foto’s | Bart van Overbeeke
Wordt het PF of Groep-één? En welke studenten mogen in de
faculteitsraad? De verkiezingen voor de studentenfracties en
faculteitsraden zijn op 30 november en 1 december.
De uitslag wordt 2 december bekendgemaakt.

Voor de universiteitsraad -de medezeg
genschapsraad aan de TU/e die de
besluiten van het College van Bestuur
controleert en initiatieven aandraagtworden jaarlijks in december nieuwe
studentleden gekozen. De medewerkers
in de universiteitsraad worden om de
twee jaar gekozen - volgend jaar zijn zij
weer aan de beurt. Aan de TU/e zijn er
twee studentenfracties die in totaal
negen zetels mogen vullen. Groep-één is
op dit moment vertegenwoordigd met
zes studenten en PF met drie studenten.
De studenten in deze fracties hebben
adviesrecht, informatierecht, initiatief-

“Het belang
rijkste is dat veel
studenten gaan
stemmen”
recht en soms instemmingsrecht.
PF is gelieerd aan de Landelijke
Studenten Vakbond (LSVb) en Groepéén aan het Interstedelijk Studenten
Overleg (ISO). Bekijk je de standpunten
van de twee partijen (zie kader), dan zie
je veel overeenkomsten. lijsttrekkers
Rhesa Baar (PF) en Sandra van
Tienhoven (Groep-één) beamen dat
ze met veel doelstellingen op één lijn
zitten. Zo willen zowel Baar als Van

Tienhoven zich er komend jaar hard voor
maken dat studenten zo min mogelijk
hinder ondervinden van de harde knip
en van de kabinetsplannen die
studie-uitloop financieel ontmoedigen.
Beide fracties pleiten dan ook voor
meer tentamenmogelijkheden en
instroommomenten in hun programma.
Als ze dan toch een verschil moeten
noemen, dan benadrukt Baar de
progressieve aanpak van PF en de
uitgebreide achterban. Van Tienhoven
promoot de persoonlijke aanpak van
Groep-één en het grote netwerk.
Van de twee fracties één fractie maken
zou volgens de twee echt een stap te ver
zijn. Baar: “We houden elkaar scherp.
Ook al komen we op dezelfde punten
uit, de manier waarop we met die
punten omgaan en hoe we die concreet
uitwerken, verschillen.” De twee dames
benadrukken dat het belang van alle
studenten voorop staat. “Het belangrijk
ste is dat veel studenten gaan stemmen.
De verdeling maakt dan minder uit.
Het is van belang dat we kunnen zeggen
dat veel studenten onze ideeën
ondersteunen.”
Beide fracties hebben hun standpunten
in een verkiezingsprogramma geformu
leerd. We lichten tien punten eruit van
elke fractie, zie kader. De verkiesbare
studenten en het complete verkiezing
sprogramma vind je op www.groep-een.
tue.nl en op www.stempf.nl.

Sandra van Tienhoven (links, Groep-één) en Rhesa Baar (PF). Foto’s | Bart van Overbeeke

Standpunten PF en Groep-één (in willekeurige volgorde)
Elektronisch stemmen voor de studentleden van de universiteits- en faculteits
raden kan op 30 november en 1 december. Naast de reguliere verkiezingsoproep
(per post) ontvangen de kiesgerechtigde studenten op beide dagen van de
stemming tevens een e-mailbericht waarin de link naar de stemmodule is
opgenomen. Deze link wordt gedurende de verkiezingsperiode bovendien
vermeld op diverse internetpagina’s van de TU/e.
Kijk voor meer informatie op: www.tue.nl/verkiezingen

PF

Groep-één

Stimuleren actieve studenten en Eindhoven Studentenstad

Stimuleren actief studentenleven

Extra tentamenmogelijkheden en meerdere instroommomen
ten invoeren ter voorkoming van studievertraging door de
harde knip

Studievertraging voorkomen door de harde knip

Alle TU/e-studenten moeten buitenlandervaring kunnen
opdoen

Buitenlandervaring in elk curriculum

Op donderdag 2 december wordt om 16.00 uur in de Dorgelozaal de voorlopige
uitslag van de verkiezingen bekendgemaakt.

Meer persvoorlichters en betere profilering van de TU/e in de
media

Meer aandacht voor de TU/e. Bijvoorbeeld de TU/e in ‘De
Wereld Draait Door’ krijgen

Persoonlijke begeleiding eerstejaars

Begeleiding op maat, personal coaching

Vakevaluaties die openbaar worden gemaakt

Goede huisvesting voor de cultuurverenigingen

Langere openingstijden gebouwen

Anti-rsi werkplekken in De Hal

Snellere en innovatieve DLWO (waaronder een mobiele
applicatie)

Inzetten van ‘life long’ e-mailadressen.
Je leven lang bereikbaar.

Wiskunde-B zomercursus voor scholieren met het
verkeerde profiel

Realisatie buitenwerkplekken

Organisatie van een dag van de internationalisering

Verbetering Engels van docenten

[E]

Will it be PF or Groep-één? And which students will be the
new Departmental Council members? Electronic elections for
student parties in the University Council as well as the
Departmental Councils will be on November 30 and
December 1. The results, which will decide on the distribution of the nine
student council seats, will be presented on December 2.
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uze studentenvertegenwoordiging?
Drie TU/e-studenten en Joep Huiskamp,
projectleider Eindhoven Studentenstad,
geven hun visie op de verkiezingen. Waar
zou de focus van beide fracties moeten
liggen, hoe moeten ze hun standpunten
realiseren en -in het geval van de studenten- wie krijgt hun stem?

Mark de Vrieze vindt het goed dat er een U-raad
is en dat daar studenten zitting in nemen, maar
hij vraagt zich af of het nodig is om net te doen
of het een echte strijd tussen twee politieke
partijen is. “Het maakt geen zak uit”, zegt hij
kordaat.
“De PF heeft het meer over ‘doen’ en zegt te
willen actievoeren. Groep-één gaat iets meer
overwogen te werk, is minder uitbundig. Maar
de standpunten zijn in beginsel hetzelfde, alleen

Mark de Vrieze, masterstudent Sustainable Energy Technology
0

“Blanco stem uit protest”

de invalshoek verschilt”, meent De Vrieze. Hij
denkt dat je ook verschillende benaderingen
krijgt met negen niet-partij-gebonden student
enleden. “Ik snap het wel, de partij geeft steun.
Het is makkelijker om met z’n zessen een
standpunt te brengen dan wanneer je dat in je
eentje moet doen.”
Volgens De Vrieze is de verkiezing weinig meer
dan een ‘poppenkast’. “Het is mogelijk dat
studenten zonder duidelijke mening of zonder
de meeste stemmen in de U-raad komen.” Dit
jaar zal hij blanco stemmen. Dat verandert pas
wanneer er in zijn ogen echt iets te kiezen valt.
“Ook moet ik het gevoel krijgen dat mijn stem
van invloed is.

Nu stem je slechts PF of Groep-één en
je hebt niets te zeggen over wie er uiteindelijk in
de UR komt.”
De Vrieze ziet graag dat de studentfracties zich
richten op het onderwijs. “Bespreek de
studeerbaarheid van programma’s en de eisen
die aan studenten gesteld worden, zoals BSA”,
adviseert hij. Hij heeft nog een tip aan de
lijsttrekkers: “Onderscheid je van de rest. Laat
je het hele jaar zien. Uiteindelijk hoor je niets
van beide groeperingen totdat er weer bijna
verkiezingen zijn. Ik ben in mijn ogen zeer
betrokken bij de TU/e, maar heb nog maar
weinig gezien dit jaar. Moet je nagaan wat een
minder betrokken student er van mee krijgt.”

Jiri van Bergen, masterstudent BMT

“Het is niet als kiezen tussen SP en PVV”
Voor BMT-student Jiri van Bergen is het niet
makkelijk te kiezen tussen PF of Groep-één. Wat
uiteindelijk de doorslag geeft, is dat hij hoorde
dat PF een vereniging is met leden en dat Groepéén dat niet is. Op wie hij stemt, wordt
vervolgens bepaald door wie hij kent.
“Ik stem op Marijke Dermois, want ik kom haar
bijna dagelijks tegen omdat ze net als ik in het
bestuur van Protagoras zit. En dan weet ik dat
wat ik kwijt wil ook direct door haar gehoord
wordt.”
De speerpunten van de partijen komen volgens
Van Bergen op hetzelfde neer.
“Het is hier geen stem tussen de SP of de PVV,
maar een stem op partijen die veel van de

punten waar ik tegenaan loop aankaarten. Wat
ik persoonlijk de belangrijkere punten vind, zijn
de universele campuskaart en het Engels van de
docenten. De haalbaarheid van de kaart die de
stadspas, de collegekaart, de sportkaart en de
pas voor de Bunker moet samenvoegen in een
chipkaart, wordt nu onderzocht in samenwerk
ing met de gemeente.
Zowel PF als Groep-één zijn voorstander, ze
noemen het alleen anders.”
Het Engels van sommige docenten noemt Van
Bergen ‘bloemkoolengels’ en net als Groep-één
en PF wil hij dat het verbetert. “Wij moeten ook
hard leren voor een vak, onze docenten mogen
zich wel wat meer inzetten om hun eigen
vak goed over te brengen in het Engels.

In de masterfase en ook in het laatste deel van
de bachelor is dat nodig omdat we nu eenmaal
veel internationale studenten hebben.”
Van Bergen vindt het aan de ene kant jammer
dat er zo weinig verschil is tussen de twee
studentenfracties.
“Dat zou namelijk echt inhoudelijke discussie
kunnen opleveren. Maar aan de andere kant
betekent het ook dat alle problemen door beide
herkend worden en aangevochten worden in
de universiteitsraad. Je weet dus dat waar je ook
op stemt er altijd een aantal studenten in de
universiteitsraad komen die jouw belangen
zullen vertegenwoordigen.”

Rianne Bennink, masterstudente Bouwkunde

“Permanente controle richting beleidsmakers”
Rianne Bennink is heel duidelijk in haar
stemgedrag. Ze is vijfdejaars Bouwkunde en
heeft alle verkiezingen haar keuze laten vallen
op Groep-één.
“Ik ken de kandidaten op wie ik stem persoonlijk
uit commissies of besturen en heb goede
ervaringen met hen.
Zij hebben ongeveer dezelfde mening als ik en
kunnen die goed overbrengen.”
Volgens haar is de PF wat feller in het naar voren
brengen van standpunten en meer bezig met
acties en petities. Bennink spreekt uit eigen
ervaring omdat ze in 2008 in de fractie zitting
nam, bij Groep-één. “Met felle woorden krijg je

sneller eenrichtingsverkeer.
PF is aangesloten bij LSVb, de landelijke
studentenvakbond. “Die houdt zich meer bezig
met acties, protesten, stakingen. Groep-één is
aangesloten bij het Interstedelijk studenten
Overleg (ISO). Die richt zich meer op dialoog
en lobby bij Tweede-Kamerleden.”
Het is te kort door de bocht om bovenstaande
samen te vatten dat PF van de acties is en
Groep-één van het overleg. “Het ligt veel
genuanceerder; PF wil ook de dialoog aangaan,
Groep-één wil ook daadkracht.
Waar het om gaat, is dat studenten in de U-raad
permanente controle hebben richting beleids
makers en College van Bestuur en dat zij input

kunnen geven over wat er speelt onder
studenten.”
Wat Bennink ook nog even gezegd wil hebben, is
dat van alle studentensteden Eindhoven het
hoogste percentage kiezers voor de univer
siteitsraad heeft onder haar studenten. “Het is
wel belangrijk dat het College van Bestuur weet
dat de fracties grote groepen studenten
vertegenwoordigen.
Dan word je serieus genomen.”

Joep Huiskamp, projectleider Eindhoven Studentenstad

“Meer passie halen uit die nogal anonieme groep studenten”
“Laat ik maar eens beginnen met het intrappen
van een open deur: de eerste prioriteit van
studenten ligt bij hun opleiding. Of zou daar
moeten liggen, toch? Maar daarnaast geeft
studeren
je natuurlijk de kans om je breder te ontplooien
en dat kun je ook naast
je studie doen. Bijvoorbeeld in een vereniging
en bij voorkeur als student die ook in Eindhoven
woont.”
“Ik denk dat beide fracties er goed
aan doen om te blijven volgen hoe
die balans tussen studeren en het ontplooien
van een studentenleven zich de komende jaren
ontwikkelt. En dat ze met name oog hebben voor

die grote groep TU/e-studenten die zich minder
nadrukkelijk manifesteert op beide fronten. Zeg
maar de Limbopadforensen. Hoe kun je die, meer dan nu,
betrekken bij de universiteit en de stad? Uit die
nogal anonieme groep moet
toch wat meer passie te halen zijn?
Verder: ik denk dat Eindhovense
studenten(verenigingen) baat hebben bij meer
samenwerking en dat de U-raads-studentenfrac
ties daar een rol in kunnen spelen. Ik vind de
Serious Reaction-initiatieven rond het Glazen
Huis daar een mooi voorbeeld van.
Daar zie je volgens mij voor het eerst
in bijna 55 jaar TU/e dat studieverenigingen,
gezelligheidsverenigingen en de sport- en

cultuurclubs elkaar gevonden hebben. Ik
verwacht dat dit eind december veel moois gaat
opleveren.
Een derde onderwerp waar de fracties zich de
komende jaren nadrukkelijker
op zouden moeten richten, ligt voor de hand.
Wie zoals ik tussen de middag vaak een broodje
gaat halen in het Auditorium merkt het aan de
gesprekken die je daar opvangt. We worden
steeds internationaler. Wat ga je doen om de
banden met groeiende groep buitenlandse
studenten en promovendi aan
te halen?”
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Vechten voor ona
In november 2008 werd Vox Magazine,
het universiteitsblad van de Radboud
Universiteit Nijmegen, op last van het
College van Bestuur (CvB) van de
universiteit verwijderd, omdat er een
snuivende student op de cover stond.
De foto zou wel eens verkeerde
associaties kunnen opwekken bij
bezoekers van de voorlichtingsdag
die middag. De beslissing werd na
twee dagen teruggedraaid.
Ook aan de Vrije Universiteit vond
het CvB het in het verleden nodig
hardhandig in te grijpen in de keuzes
van het universiteitsblad. In 2002
werd een interview uit Ad Valvas
geweerd onder druk van het college.
Het betreffende interview met Anton
Wessels, tot 2002 hoogleraar gods
dienstwetenschappen aan de VU, was
in ruzie geëindigd en Wessels dreigde
niet op te komen dagen bij de dies
natalis van de VU als het interview
zou worden gepubliceerd. Het CvB
koos de kant van Wessels.

Volgens Jo Bardoel, hoogleraar
journalistiek en media aan de Radboud
Universiteit Nijmegen, lopen er drie
discussies door elkaar heen. “Univer
siteiten moeten steeds meer concurre
ren om studenten te trekken”, legt
Bardoel uit. “Een goed imago is daarom
van groot belang.
Daar ontstaan conflicten over en dan
heeft de universiteit snel de neiging
eigen media tot his masters voice te
maken.”
Volgens Bardoel is de eerste vraag

Het is een kleine greep uit de vele
incidenten die de universitaire pers
kent. Incidenten die raken aan de kern
van redactionele onafhankelijkheid:
zonder vooraf overleg en op eigen
verantwoordelijkheid kunnen
publiceren, met inachtneming van
de journalistieke mores van betrouw
baarheid en deskundigheid. Universi
teitsbesturen proberen steeds meer
grip te krijgen op de inhoud van
universiteitsbladen, vooral op wat de
bladen over de eigen universiteit
schrijven. De communicatieafdelingen
dijen uit, de bladen proberen manhaftig
hun onafhankelijkheid te bewaren.

hoe een blad zich tot de universiteit
verhoudt. Die discussie speelt nu in
Nijmegen. Daar heeft het CvB besloten
dat Vox nog maar eens per twee weken
verschijnt en dat de website onderdeel
wordt van de afdeling communicatie.
De redactieraad stapte al op en de
protesten duren voort, maar uiteindelijk
trekt het CvB aan het langste eind. “Dan
zijn er technologische ontwikkelingen”,
vervolgt Bardoel, “die de vraag
oproepen of print nog wel geschikt is
of dat alles nu ook digitaal kan.” Dat is
wat er is gebeurd in Utrecht waar het
papieren blad heeft moeten wijken voor
een digitaal platform. Ook aan de TU/e
wordt erover nagedacht meer online te
werken, zie het kaderstuk ‘Stand van
zaken bij Cursor’. “Tot slot zijn er
financiële problemen van universiteiten.
Als er bezuinigd moet worden, dan is er
grote kans dat bladen een van de eerste
slachtoffers zijn waarin flink gesneden
zal worden.”

“Als er negatieve
verhalen
verschijnen over
de universiteit,
dan betaalt die
mee aan haar
eigen imagoschade”
Vooral de afgelopen maanden heeft
de universitaire pers flink wat
tegenslagen te verduren gehad.
Het meest recent zijn de conflicten
in Utrecht en in Nijmegen. Nadat de
Utrechtse protesten om de papieren
versie van het U-blad (universiteitsblad
van de Universiteit Utrecht) te behouden,
niet mochten baten en in Nijmegen dit
najaar ook commotie ontstond over de
status van het blad Vox Magazine, is er
opnieuw controverse ontstaan over
de status van de universitaire pers.
De bladen, dertien in totaal, worden
betaald door de universiteiten en zijn
daarmee feitelijk bedrijfsbladen.
Hoe onafhankelijk is de universitaire
pers eigenlijk? En op welke manieren
kan redactionele onafhankelijkheid
worden gewaarborgd?

Universiteits
besturen proberen
steeds meer grip
te krijgen op de
inhoud van hun
bladen

Ad van Liempt, journalist en aanstaand
eredoctor aan de UvA, benadrukt dat
universiteitsbladen zich moeten
realiseren dat ze in feite bedrijfsbladen
zijn. “De bladen worden betaald door de
universiteiten en wie betaalt, bepaalt.”
De spanning die ontstaat tussen de wil
van het CvB en de wil van de redactie,
is inherent aan het werken voor een
universiteitsblad, meent ook Bardoel,
al kan bedrijfsjournalistiek aan de
universiteit volgens hem op twee
manieren worden beschouwd.
“De universiteit kan vinden dat een
blad moet passen binnen de corporate
communicatiestrategie, wat betekent
dat er niet kritisch over de eigen
instelling geschreven mag worden.
Universiteiten kunnen er ook voor kiezen
wel onafhankelijkheid te verlenen,
zeker omdat de universitaire wereld
een open gemeenschap is waarin debat
gestimuleerd wordt en kritische geesten
worden opgeleid.”
Dat laatste gebeurde in de jaren zestig
en zeventig op grote schaal onder druk
van sociale bewegingen die pleitten

voor pluriformiteit en onafhankelijkheid.
“Daarvoor waren universiteitsbladen
bij uitstek een mededelingenplatform
van de universiteit”, zegt Huub Wijfjes,
bijzonder hoogleraar geschiedenis van
radio en televisie aan de UvA. De roep
om onafhankelijkheid ging samen met
de roerige jaren zeventig waarin de
ontzuiling zijn hoogtepunt bereikte en

studenten de barricades op gingen om
actie te voeren tegen bezuinigingen,
minder autoritair onderwijs en meer
pluriformiteit.
De afgelopen twintig jaar lijken
universiteiten steeds meer terug te
komen op de garantie van onafhanke
lijkheid, weet Wijfjes te vertellen.
“Als er negatieve verhalen verschijnen

Positie universiteits
Illustratie |

Relletjes over de onafhankelijkheid va
Leiden, Amsterdam, Utrecht en recen
met de onafhankelijkheid van de
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nafhankelijkheid

sbladen | Floor Boon
David Ernst

an universitaire bladen in Wageningen,
nt ook in Nijmegen. Hoe is het gesteld
e universitaire pers in ons land?

over de universiteit, over bezuinigingen
of frauduleus handelen, dan betaalt
de universiteit mee aan haar eigen
imagoschade. En dat terwijl beeld
vorming in deze tijd juist steeds
belangrijker wordt.”
De voorbehouden die universiteiten
graag maken zijn goed terug te vinden
in de redactiestatuten van de verschil
lende bladen. Een redactiestatuut, een
document met daarin de beginselen
over doelstelling, machtsverhoudingen
en uitgangspunten van een medium,
is in feite een beschermingsconstructie
voor bladen om een zekere mate van
journalistieke onafhankelijkheid te
genieten, maar het kan ook de
verwevenheid met de afdeling
communicatie illustreren. Zo is in de
statuten van Resource (Wageningen)
en Delta (TU Delft) te lezen ‘dat de
redactie zich beseft dat de journalistieke
onafhankelijkheid niet los gezien kan
worden van het belang van de universi
teit als geheel.’ Het statuut van Resource
maakt het zelfs nog explicieter: ‘Het
uitgeven van het medium Resource is
een onderdeel van de communicatie
strategie van Wageningen UR.’
Ter vergelijking: in de statuten van het
UT Nieuws van de Universiteit Twente
wordt redactionele onafhankelijkheid
wel gewaarborgd. ‘Vergaring, selectie
en presentatie van nieuws geschiedt
onafhankelijk van de mening van
universitaire bestuursorganen en
andere groepen of personen.
De redactie treedt niet op als spreekbuis

“Welke hoofd
redacteur laat zich
nog ontslaan om
zo’n principieel
punt als
journalistieke
onafhankelijkheid?”
van enigerlei orgaan of groep.’ Ook in
het statuut van Mare, het universiteits
blad van de Universiteit Leiden, staat
dat het blad ten doel heeft ‘de leden
van de universitaire gemeenschap op
journalistiek verantwoorde wijze en
met inachtneming van de regels van
de journalistieke gedragscode te
informeren (…) over de gebeurtenissen
en ontwikkelingen aan de Leidse
universiteit’.
De bladen van de universiteiten van
Groningen, Maastricht en Amsterdam,
respectievelijk UK, Observant en Folia,
hebben een tweede beschermingscon
structie om onafhankelijk van de CvB’s
te opereren. Bij deze drie bladen zit er
een stichting tussen het geld dat de
universiteit betaalt om een blad te
maken en de redactie. ‘Een buffer,’
zoals Wijfjes het noemt - al merkt hij wel
op dat ook een stichting geen garantie

biedt. “Daarin hoort bijvoorbeeld geen
lid van het CvB te zitten.”
De praktijk blijft een grijs gebied,
want zowel aan deze buffer, als aan
de afspraken in een redactiestatuut
is in de praktijk op allerlei mogelijke
manieren te ontkomen. En daarin schuilt
het gevaar. Wijfjes: “Een onafhankelijke
positie komt in de praktijk neer op
de persoonlijke kwaliteiten van de
hoofdredacteur. Hij of zij moet bereid
zijn het journalistieke belang te
bevechten met het CvB. Vaak wordt
kritiek subtiel verpakt en doet iemand
van de afdeling voorlichting een
dringend beroep op de redactie of
hoofdredacteur om iets niet te plaatsen
of aan te passen. Er wordt ook veel aan
zelfcensuur gedaan. Welke hoofdredac
teur laat zich tegenwoordig nog
ontslaan om zo’n principieel punt als
journalistieke onafhankelijkheid?”
Dat persoonlijke eigenschappen een
belangrijke rol spelen, beaamt ook
Bardoel. “Er wordt door universiteiten
minder vaak geselecteerd op journalis
tieke achtergrond. Als je als universiteit
een hoofdredacteur aanneemt die jouw
marketingstrategie onderstreept, dan
gaat onafhankelijkheid ook een steeds
minder grote rol spelen.”
De heersende cultuur binnen een
instelling kan ook invloed hebben
op de mate van onafhankelijkheid.
“Vooral de jonge universiteiten van
Tilburg, Rotterdam, Maastricht en
Twente hebben daarmee te maken”,
zegt Wijfjes. “Die hebben geen traditie
in het hebben van onafhankelijke
bladen. Dan is het ook moeilijker
daarvoor te vechten.”
Het lijkt erop dat de strijd om echte
onafhankelijkheid een voortdurende
strijd zal zijn, inherent aan de positie
die universiteitsbladen hebben;
betaald door de universiteit. Ook
moeten studenten, onderzoekers en alle
medewerkers van de universiteit ervan
doordrongen zijn dat een onafhankelijk
blad ook hun ten goede komt. Wijfjes:
“Ik geef les aan de master journalistiek
in Groningen en daar zie ik dat
studenten in eerste instantie geneigd
zijn mee te denken in het belang van de
universiteit. Die vinden het heel normaal
dat de universiteit met een eigen glossy
komt.”
Toch is het niet alleen maar pessimisme.
Bardoel: “Wat er nu bij veel bladen
gebeurt, is ook een gevolg van de
tijdgeest. Dat kun je positief bekijken,
want dat betekent dat het in de
toekomst ook weer ten goede kan
keren.”

Stand van zaken bij Cursor
Op dit moment ligt er bij het Eindhovense College van Bestuur een voorstel
voor een nieuw redactiestatuut, waarover binnen afzienbare tijd gesproken
gaat worden met de redactieraad van Cursor. Het bestaande statuut dateert
nog van begin jaren negentig en is een aantal jaren later op enkele punten
geactualiseerd. Het nu voorliggende statuut is door de redactieraad
vormgegeven op basis van een voorstel dat is opgesteld door het hoofd van
het Communicatie Expertise Centrum (CEC), de dienst waar Cursor en de
daarvoor verantwoordelijke redacteuren functioneel zijn ondergebracht.
Binnen het CEC is dit jaar een discussie gestart over de samenstelling van een
nieuwe mediamix voor de TU/e. Hieronder vallen alle uitingen in print en online
waarmee de universiteit haar doelgroepen wil bereiken. De bedoeling
is een meer gestructureerde samenhang te krijgen tussen de bestaande media,
waartoe ook Cursor behoort. Een projectgroep, waarvan ook de hoofdredacteur
deel uitmaakt en waar de redactieraad bij betrokken zal worden,
gaat komend jaar aan de slag om voor de onafhankelijke nieuwsvoorziening
aan de TU/e, zowel in print als online, een formule op te stellen. (HK)

Incidenten rondom
de universiteitsbladen
In 2003 werd columnist Louis Boon van Observant, het blad van de Universiteit
Maastricht, op last van rector Arie Nieuwenhuijzen Kruseman de laan uit
gestuurd. Boon, die op dat moment werd benoemd tot decaan van het University
College Maastricht, zou in zijn columns te fel zijn geweest over het disfunctio
neren van het ICT-servicecentrum met krachttermen als ‘Sovjet-bureaucratie’
en ‘elektronisch Tsjernobyl’ (ter duiding van de pogingen om een computer
programma te actualiseren). Nieuwenhuijzen Kruseman had Boon al eerder
op de vingers getikt toen hij uithaalde naar de omstreden plannen tot invoering
van de chipknip.
In 2007 besloot het CvB van de Universiteit Leiden dat Mare nog maar eens in
de twee weken zou mogen verschijnen (in plaats van wekelijks) en dat de krant
geen nieuws meer zou mogen brengen. De nieuwsfunctie zou worden over
genomen door een nieuwsbrief van de universiteit zelf. Een grootschalig protest
in Leiden verhinderde de plannen van het CvB en Mare verschijnt nog steeds
wekelijks en volgt met een kritische blik het nieuws.
In 2009 ontstond er bij VU-blad Ad Valvas commotie over een tweet. Na een
bijeenkomst over diversiteit twitterde de redactie een citaat van collegevoor
zitter René Smit waarin hij zei dat de VU moest oppassen voor het imago van
zwarte universiteit. Vanwege de geringe lengte van een tweet, paste alleen het
citaat, zonder context. Het gevolg was dat landelijke media erbovenop doken,
zonder de context van de uitspraak -namelijk dat de VU diversiteit stimuleert,
maar dat vooral de beeldvorming nogal eens scheef kan groeien- daarbij te
vermelden. Heftige discussie tussen het CvB en de redactie volgde. Dat had
geen formele inperkingen tot gevolg, maal wel een interne afspraak dat
gevoelige uitspraken niet meer zonder context worden getwitterd.
De enige keer dat Cursor is teruggefloten, in 2002, betrof het een voorgenomen
publicatie die na 12,5 jaar terugkeek op de ‘affaire Buck’. De weggestuurde
hoogleraar en de TU/e hebben echter een juridische overeenkomst getekend
waarin beide partijen toezegden niet meer over het voorval in de openbaarheid
te treden. Cursor mocht, als onderdeel van de TU/e, dus ook niet meer schrijven
over de affaire.

Dit artikel is overgenomen uit Folia, het blad
van de UvA. Het kwam tot stand met
medewerking van Luuk Heezen, Anouk
Kemper en Dirk Wolthekker.

[E]

University boards increasingly want to take control of university
magazine content, especially where news about their own universities
is concerned. Communications departments are expanding while
the magazines are bravely trying to maintain their independence.
The past months have been especially hard on university press. Exactly how
independent is university press in this country, anyway?
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Algemeen
Centraal Stembureau | Verkiezingen
TU/e 2010
Het elektronisch stemmen in het kader
van de Verkiezingen TU/e 2010 vindt
plaats op dinsdag 30 november en
woensdag 01 december a.s.
Naast de reguliere verkiezingsoproep
(per post) ontvangen de betreffende
kiesgerechtigde studenten op beide
dagen van de stemming tevens een
e-mailbericht waarin de link naar de
stemmodule is opgenomen. Deze link
wordt gedurende de verkiezingsperiode
bovendien vermeld op diverse internet
pagina’s van de TU/e.
Echter, voor de verkiezing van de
studentengeleding van de faculteitsraad
van de faculteit Industrial Design vindt
géén stemming meer plaats. Voor
betreffende geleding c.q. raad zijn
nl. niet meer kandidaten gesteld dan
zetels te vervullen zijn; deze kandidaten
worden geacht te zijn verkozen.
Kijk voor meer informatie op:
www.tue.nl/verkiezingen.
Elections TU/e 2010
The electronic polling for the TU/e
Elections of 2010 shall take place
on Tuesday 30 November and
Wednesday 01 December, 2010.
Next to the regular appeal to vote
(through the post), the enfranchised
students concerned shall also receive
an e-mail message on both polling days,
in which a link to the polling module is
included. This link shall be added to
various web pages of the TU/e during
the polling period.
However, for the student-section of the
Department Council of the Department
Industrial Design no more candidates
have been nominated than there are
seats to be filled, so there will be no
election; those candidates will be
deemed to have been chosen.
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Woensdag | aardappel-courgette
schotel; hutspot, hachee; reepjes
rundvlees Santa cruz,pommes
croquettes, gegrilde groente.
Donderdag | Marokkaanse tajine
met kriel; koolvisfilet, ravigottesaus,
aardappelpuree, Parijse wortelen;
kalkoenrollade in gevogeltesaus,
gevulde aardappel rolletjes, luxe
rauwkost.
Vrijdag | Geen avondopenstelling

Ir. E. Janssen verdedigt op woensdag
1 december zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van
een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00
uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel
van het proefschrift luidt ‘Look-ahead
Sigma-Delta Modulation and its
application to Super Audio CD’. Janssen
promoveert aan de faculteit Electrical
Engineering. De promotor is prof.dr.ir.
A.H.M. van Roermund.

MENSEN

STUDENTENLEVEN

Bureau Promoties en Plechtigheden |
Promoties
F. Wang MSc verdedigt op maandag
29 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
‘Flexible Operation of Grid-Interfacing
Converters in Distribution Networks:
Bottom-up Solutions to Voltage Quality
Enhancement’. Wang promoveert aan
de faculteit Electrical Engineering. De
promotor is prof.dr. E.A. Lomonova MSc.

Dekate Mousa | Lezing Roger Cremers
De activiteit van maandag 29 november
is aangepast, Guus Dubbelman is
namelijk verhinderd. In zijn plaats komt
Roger Cremers: Cremers won bij de
World Press Photo 2008 de eerste prijs
in de categorie ‘kunst en entertainment’.
Nu komt hij naar Eindhoven om wat te
vertellen over zijn werk, en uiteraard

leven! Je kunt gratis meedoen aan deze
workshop in café tint op maandag
29 november 20.00-22.00u. Geef je snel
op 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 wereldfor
maat, met verschillende culturele en
religieuze achtergronden, over dit
onderwerp in gesprek gegaan. Tijdens
deze discussieavonden bekijken we
enkele afleveringen en vervolgens gaan
we met elkaar in gesprek aan de hand
van stellingen. Deze activiteit is in
samenwerking met de multiculturele
studentenvereniging Mosaic.
Data: Woensdag 1 december en dinsdag
14 december Tijd: 20.00-22.00 u.
Opgeven via tint@tue.nl.

For further information:
www.tue.nl/elections.
Albron | Weekmenu Auditorium
Maandag | Rijstschotel Athene met
kalkoenvlees; cordon bleu, gebakken
kriel, doperwten; runderlapje in
peperroomsaus, pommes rösti,
gemengde groenten.
Dinsdag | groentelasagne Italia;
hotwings, gebakken
aardappelschijfjes,bloemkool;
gepaneerde kabeljauwfilet, halve kriel
in de schil, bloemkool-broccoli in saus

Ir. I. van der Meulen verdedigt op
woensdag 1 december haar proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium.
De titel van het proefschrift luidt
‘Polyesters from Natural Macrolactones
for Biomedical Applications’. Van der
Meulen promoveert aan de faculteit
Scheikundige Technologie. De promotor
is prof.dr. C.E. Koning.

VACATURES
PhD student Analysis of dislocation
models-a generalized gradient flow
approach, Faculteit W&I, V32.1216,
1,0 fte, 4 jaar, Schaal 27 CAO
Nederlandse Universiteiten.
Promovendus Resource-restricted
mixed-signal frontends; UD-profile
Group MsM, Faculteit EE, V36.1258,
1,0 fte, Inschaling in overleg.
Assistant Professor (Multi-Scale
Modeling of Multiphase Flows), Faculteit
ST, V37.1267, 1,0 fte, customized tenure
track, inschaling in overleg.

M. Duran Matute MSc verdedigt op
dinsdag 30 november zijn proefschrift
en stellingen tegen de bedenkingen
van een commissie. Dit gebeurt vanaf
16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium.
De titel van het proefschrift luidt
‘Dynamics of shallow flows with and
without background rotation’. Duran
Matute promoveert aan de faculteit
Technische Natuurkunde. De promotor
is prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst.
H.P. Nguyen MSc verdedigt op dinsdag
30 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 ‘Multi-Agent
System based Active Distribution
Networks’. Nguyen promoveert aan
de faculteit Electrical Engineering.
De promotor is prof.ir. W.L. Kling.

consultancy business van groot belang
zijn. Je verblijft in een schitterend hotel
in hartje Amsterdam.
Zit jij in de laatste fase van je studie en
heb je een grote interesse in strategy
consultancy? Meld je dan nu aan op
Consultition.nl. Studenten uit alle
studierichtingen zijn van harte welkom.
Meld je voor 15 december aan op
www.consultition.nl en maak kans op
een ballonvaart!

PhD sensing and switching hidden nano
magnets, Faculteit TN, V34.1261, 1,0 fte,
4 years, Schaal 27 CAO Nederlandse
Universiteiten Promovendus.
PhD Engineering and integration of
electrical domain-wall memory devices,
Faculteit TN, V34.1262, 1,0 fte, 4 years,
Schaal 27 CAO Nederlandse Universiteit
en Promovendus.

ook om zijn beelden te laten zien. Hij is
gefascineerd door beelden van
mijnwerkers én benen. Die tegenstelling
zorgt zeker voor een divers beeld.
29 november, 20.00 uur, Auditorium 13.
T!nt | Workshop Psychodrama
Wil je jezelf beter begrijpen? Wil je leren
om anders om te gaan met bepaalde
situaties? Ben je niet bang om dit in een
groepje te onderzoeken en te oefenen?
Dan is deze workshop iets voor jou!
Tijdens de workshop ga je dat wat je
wilt onderzoeken en jezelf letterlijk
opstellen in de ruimte zodat je er vanuit
verschillende perspectieven naar kunt
kijken.
Zo kan je regisseur worden van je eigen

DIVERSEN
Consultition 2011 | Werken in de
consultancy?
1 tot en met 4 februari 2011. Ontstijg jij
de rest? Twintig ambitieuze topstudenten
krijgen een unieke kans om in vier dagen
tijd, het beste van zichzelf te laten zien
aan de top vier strategy consultancy
bedrijven ter wereld: McKinsey &
Company, the Boston Consulting Group,
Bain & Company en Booz & Company.
Onder begeleiding van ervaren
consultants, zul je in een vier dagen
vullend programma alle aspecten van
strategy consultancy te zien krijgen.
Bovendien, krijg je professionele
vaardigheden aangeleerd die in de

PhD Nanowire manipulation for sensing
and spintronics, Faculteit TN, V34.1263,
1,0 fte, 4 years, Schaal 27 CAO
Nederlandse Universiteiten Promovendus.
Secretaresse (1,0 fte), Faculteit B,
V38.1265, 1,0 fte, tijdelijke aanstelling
voor de periode van een jaar, Schaal 6
CAO Nederlandse Universiteiten.
PDEng trainee Design and Technology of
Instrumentation, Faculteit TN, V34.1264,
1,0 fte, 2 years, inschaling in overleg.
Assistant Professor ‘Game Design’,
Faculteit ID, V51.1266, 1,0 fte, Tenured
position for 4 years, Schaal 11 CAO
Nederlandse Universiteiten.
Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.

Advertenties

Webspace nodig?

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

Gratis Windows Server 2008 web hosting
en .nl domeinnaam
Ga naar: http://www.gratiswindowshosting.nl
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NL, my new home?

Ana Pereira
Portuguese Ana Pereira
is a product developer
with printer producer
Océ in Venlo. In the
chemistry group she
is working on the
development and
improvement of ink.
In 2007 she obtained her
PhD at the Department
of Chemical Engineering
and Chemistry. “It’s just
the way things went”,
is her level-headed
response to the question
when she decided to
stay in the Netherlands.
Her boyfriend is Dutch,
and while they will
be celebrating their
wedding in Portugal
next year, their life
is here.
What is an essential
quality that you need to
have in order to function
here? “You must accept
that there are differen
ces. Sometimes you
have to let go of things

from your own culture. For example, at
Océ I cannot, as I would do in Portugal,
sit down at my ease to have a nice cup
of coffee after lunch. I would be sitting
alone, for that matter, for here every
body finishes their sandwiches within
thirty minutes and goes back to work
again”, she adds with a smile.
“And if you want to stay here, it is
important that you can speak Dutch.
It is nice enough that the Dutch speak
English, but when you use Dutch you
can function much better, and you
also feel better. You can understand
everything and take part in small talk.
So go and learn Dutch in a serious
manner, don’t stop with a course that
will teach you to say one or two things
in the supermarket.”
Pereira can see why the Cabinet has
plans to curb immigration. Even if this
implies that there will be fewer knowledge workers coming to the Netherlands
in the future. “I think that the problems
resulting from immigration are bigger
than the problem of the shortage of
technical people. The latter shortage
you can try to solve in a creative way.
For instance by finding better ways
to get them (new, Dutch technology
students, ed.) to the universities.”

One day Pereira hopes to settle in
Portugal again. “That is a vague idea,
though. Our careers are just starting
and traveling in Europe is getting easier
and cheaper. I can work during the day
and be in Portugal by dinner time.
In terms of salary it’s also more
attractive to stay here.” (SK)

From now on you can find the
editors of this page on Facebook!
On the group page ‘TU/e English
page Cursor’ you can say whatever
you wish about the English page.
Do you have a news tip? Do you
have a question for I Wonder?
Do you know of anyone we should
spotlight in Look Who’s Talking?
Or do you have suggestions for
improvement? We are game for
anything. At any rate we are
interested to hear from you what
you think of the page, so even if
you don’t have any tips, we should
like to hear from you whether we
are on the right track. (SK)
Ana Pereira. Photo | Bart van Overbeeke

Concert Quadrivium in Vertigo

What’s happening?

What started as a fund-raising drive
for children in Darfur in 2004 has now
developed into an annual tradition in
which many people in the Netherlands
and even abroad are taking part:
Serious Request. Three DJs from the
national radio station 3FM will lock
themselves up in a glass house in the
week before Christmas, without any
food. Their goal: to raise as much
money as possible for a Red Cross
project. Last year the action yielded
no less than seven million euro. This
time the money will go to children that
have fallen victim to AIDS in some way
or other. For instance because they
themselves have been infected, or
because the disease has robbed them
of their parents.
Throughout the Netherlands all sorts
of actions have started now. Students
in Eindhoven will not be idle either.
Thus, against payment you can take
part in all kinds of (playful) activities
and parties and student music society
Quadrivium will give a benefit

concert in Muziekgebouw Frits Philips
Eindhoven on December 21.
The municipality has reserved the
18 Septemberplein during the week
before Christmas for all the activities
to be deployed by the Eindhoven
student community. (SK)

Anyone who wants to do something themselves, can link up with an existing
action, for instance one undertaken by a student or sports club, but of course
you can also organize your own action. On the website www.seriousreaction.nl
you can register your action and you will also find an overview there of what is
being done by Eindhoven students. Information about the national action can
be found on http://seriousrequest.3fm.nl. On December 24 the drive will be
concluded by a grand finale in Markt square; the DJs can come out again and
the final result will be announced.

Three DJs, no food, six days inside a glass house. Photos | 3FM

Training days

What’s happening?

This year the by now famous Glass
House of radio station 3FM will be
in Markt square in Eindhoven from
December 18 thru 24. The three DJs,
who will work in shifts and will be
there to see for all, cannot eat, but
only drink. Listeners of 3FM can send
in requests for money, and throughout
the country people will be raising
funds for the Serious Request action.
The proceeds this time will go to
children that have fallen victim to AIDS
in some way or other.

Classical Music performed by student music society Quadrivium.
November 28, 15.00 hours, Vertigo (Department of Architecture,
Building and Planning), admission charge fee students 2.50
euros, others 7.50 euros
Tickets: www.studentenmuziek.nl/vertigoconcerto (go to
‘kaarten’) or info@studentenmuziek.nl

Various workshops and lectures focusing on job interviews
and efficient networking, as well as information about options
after your studies. Many items on the program will be presented
in English.
November 29 – December 2, TU/e, program see
http://wervingsdagen.tue.nl/en.

Fund-raising drive 3FM
It has become a tradition by now: the massive fund-raising
drive of national radio station 3FM. Everybody is urged to join
in by means of their own fund-raising actions. This year’s
proceeds have been earmarked to fight AIDS.
The drive will run until December 24. Initiatives by Eindhoven
students: www.seriousreaction.nl

Lecture Studium Generale: The fight
against HIV and AIDS (in English)
December 1st is World AIDS Day. Today, 33 million people are
infected worldwide. Dr. André van der Ven is an internist and
infectious disease specialist at the UMC St Radboud and
professor of International Health at Radboud University in
Nijmegen. He will discuss the spread of the infection and
the strategies to control HIV and AIDS worldwide.
December 1, 11.45 - 13.00 hours, Zwarte Doos. Admission:
free, www.studiumgenerale-eindhoven.nl
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TU/e-alumnus dr.ir. Marijn Dekkers, CEO van multinational Bayer:

“Veel discipline, toewijding én plezier”
Interview Marijn Dekkers | Chriz van de Graaf
Foto | Bayer
Eerst was er het vergezicht van proftennisser. Toen van hoogleraar, vervolgens van
onderzoeksleider en als laatste van businessleader. En dat is dr.ir. Marijn Dekkers
(Tilburg, 1957) geworden: de afgelopen negen jaar als hoogste baas van het
Amerikaanse Thermo Fisher Scientific, een specialist in laboratoriuminstrumenten.
Twee maanden geleden nam de alumnus van de faculteit Scheikundige Technologie
als eerste niet-Duitser bij multinational Bayer het stokje over van
bestuursvoorzitter Werner Wenning.

Wie de naam Marijn Dekkers intikt bij
Google krijgt een foto te zien van een wat
slome jongen die met de mond half open
langs de camera kijkt. Het is een foto uit
de jaren dat hij op de middelbare school
zat. Toen Dekkers bij de studievereniging
voor chemiestudenten werd gevraagd
naar een foto, duikelde hij dit exemplaar
op, niet wetende dat het beeld voor
eeuwig op het internet zou circuleren.
Wie was de jongen op deze foto? “Zeker
geen slome jongen, al kan de foto wat
dat betreft misleidend zijn”, zegt een
lachende Dekkers in zijn kamer op het
hoofdkantoor van Bayer in Leverkusen.
“Ik was een heel fanatieke tennisser. Dat
was met afstand het belangrijkste in mijn
leven. Op de middelbare school studeerde
ik daarom niet veel.” In zijn kantoor staat
een foto van Dekkers op de tennisbaan
met John McEnroe. Die wedstrijd ging
voor hem hopeloos verloren.

“Je moet het
zelfvertrouwen
hebben om te
kunnen stoppen
met werken”
Op zijn zestiende stond hij op het punt
om van Tilburg naar Den Haag te verhuizen
om bij de tennisbond te gaan spelen. Hij
wilde proftennisser worden. “Plotseling
overleed mijn moeder. Ik besloot om nog
een jaar thuis te blijven bij mijn vader, wij
waren heel close. In dat jaar verloor ik
mijn interesse in tennis, en daarmee het
contact met de tennistop van Nederland.”
Als substituut voor de sport ging hij
ijveriger studeren. “In het vijfde jaar bleef
ik nog wel een keer zitten vanwege het
verdriet om mijn moeder. Maar uiteindelijk
kon ik met goede cijfers naar de
universiteit in Nijmegen om scheikunde
te studeren.” Dekkers was op stoom en
hoorde bij de beste studenten. “Maar de
opleiding was me te theoretisch en teveel
gericht op organische chemie. In die tijd
leerde ik een hoogleraar in Eindhoven
kennen, Derk Heikens, die bezig was met
kunststoftechnologie. Met hem had ik een
heel leuk gesprek. Het toegepaste van zijn
onderzoek, de nabijheid van de industrie
en de man Heikens maakten dat ik na mijn
kandidaats in Nijmegen overstapte naar
de TU/e. In twee jaar haalde ik mijn
ingenieursopleiding en bleef in de
vakgroep van Heikens voor een promotie.”
De jonge ingenieur studeerde cum laude
af en deed zijn promotie in 3,5 jaar. “Alles
ging toen snel. Ik was heel geïnteresseerd
en gemotiveerd. Ik was er dag en nacht
mee bezig.”

Tijdens de studie en promotie ontstond
de behoefte om te bewijzen dat hij een
uitmuntende wetenschapper kon zijn.
Hij wilde hoogleraar worden. “Ik had ook
al een stuk of negen wetenschappelijke
publicaties in goede tijdschriften - dat gaf
me een zekere reputatie.” Op zijn 27ste
promoveerde hij in de kunststoftechno
logie en hij plande het vervolg van zijn
loopbaan op het vergezicht van het
hoogleraarschap. Promotor Heikens was
adviseur bij General Electric Plastics,
het Europese hoofdkantoor in Bergen op
Zoom. Dekkers ging tijdens zijn promotie
af en toe mee voor het geven van een
advies. “Ik luisterde naar waar ‘de groten’
het over hadden. Als ik de durf had, zei ik
wel eens wat.” De wereld van de industrie
sprak hem aan; hij wilde voor een aantal
jaar bij een gerenommeerd industrieel
laboratorium aan de slag. Op dat moment
was onder de postdocs de VS in opkomst.
Amerika trok hem, maar niet als
postdoc - het salaris was te laag. “Ik kon
voor GE naar het grote lab in Schenectady,
New York. Destijds werkten er bij het
R&D-centrum van dit bedrijf tweeduizend
wetenschappers; het was één van de
oudste en meest gerespecteerde
onderzoeksinstellingen in Noord-Amerika.
Ik werkte er met de besten in de wereld
aan polymerenblends.”
Na twee jaar ging hij terug naar Bergen op
Zoom. Maar na een paar maanden kwam
er een telefoontje uit Amerika. “Mijn
oude baas in de VS, de leider van de
onderzoeksgroep waarin ik had gewerkt,
ging terug in het onderzoek. Dat gebeurde
wel vaker: goede onderzoekers kwamen
erachter dat ze de rompslomp van het
management liever niet meer wilden en
gingen terug. Back to the bench, heette
dat. Ik kon zijn baan krijgen, een
aantrekkelijk aanbod. Op dat moment
verliet ik het idee om hoogleraar te
worden. Ik werd manager van een
onderzoeksgroep in de industrie - en boog
daarmee af van een wetenschappelijke
carrière.” Zijn eerste managementbaan
was een experiment van drie jaar, waarin
hij erachter kwam dat hij in staat was een
link te leggen tussen fundamenteel
onderzoek, productontwikkeling en de
vraag van de klant.
En toen kwam de doorbraak in zijn
carrière, vertelt Dekkers triomfantelijk.
GE Plastics kocht een heel groot bedrijf,
de chemische tak van Borg-Warner, voor
2,3 miljard dollar - “veel te veel geld”.
Het werd onder meer gekocht omdat
Borg-Warner een plastic had dat, in
theorie, gemengd kon worden met een
plastic van GE. Het zou een excellente
blend worden. Maar na twee jaar
onderzoek mengden de materialen nog

altijd niet. “Ik kreeg de vraag of ik een
onderzoekgroep wilde leiden om de blend
te maken. Wij hoefden ons alleen daarmee
bezig te houden.” Dekkers kreeg als
33-jarige de leiding over een groep van
zestig mensen. En het lukte hem, zegt
Dekkers terwijl hij door zijn kantoor beent.
“Het is dit materiaal geworden.” Hij wijst
naar de telefoon, tikt op de behuizing van
de computer, op de mobiele telefoon. De
polymerenblend is kortom een gigantisch
commercieel succes geworden. “Ik was
binnen het bedrijf een kleine held
geworden.”
In die onderzoeksgroep raakte hij steeds
meer geïnteresseerd in het commerciële
proces: wat wil de klant, hoe gaat de
productie en wat zijn de prijzen. Dekkers
wilde meer richting de business en kwam
terecht in managementposities bij
verschillende andere polymeerunits van
GE. Na omzwervingen bij verschillende
bedrijven kreeg hij in 2000 de positie van
Chief Operating Officer aangeboden bij
Thermo Fisher Scientific in Boston, één
van de toonaangevende specialisten in de
fabricage van laboratoriuminstrumenten,
zoals chromatografen en massaspectro
meters. Kort daarop werd hij CEO, een
succesperiode waarin hij het bedrijf
liet groeien van 2,2 miljard dollar naar

10,5 miljard dollar omzet en 35.000
werknemers.
In 2009 was hij inmiddels negen jaar
topman van Thermo Fisher Scientific en
had hij behoefte aan een volgende
uitdaging. “Ik dacht: stel dat ik tot mijn
zestigste wil werken, wil ik dat dan van
mijn 42ste tot 60ste in één of in twéé
banen doen. Ik wilde er twee. Dus besloot
ik op mijn 51ste dat ik nog negen jaar
ergens anders wil werken.” En toen belde
Bayer. De missie van het bedrijf, ‘Science
for a better life, was voor hem een
aantrekkelijk vooruitzicht.
Dekkers zette de zaken op een rijtje.
“Bayer is een groot bedrijf met heel
andere industrieën dan in mijn vorige
baan. De taal is anders. Hoe was mijn
Duits? Slecht, zoals bij de meeste
Nederlanders. Ik had het geluk dat ik in
mijn tijd in Nijmegen vlak over de Duitse
grens drie jaar tennisles heb gegeven.
Daardoor sprak ik goed Duits, maar dat is
wel dertig jaar geleden. Voor mijn familie
was het leuk om in Europa te leven, dacht
ik. Mijn vrouw is Amerikaans, mijn
dochters zijn Amerikaans. Nu zijn we een
globale familie. Mijn kinderen zitten op
een school met vijftig verschillende
nationaliteiten.”

Wat vraagt een baan als hoogste man
in een bedrijf met een jaaromzet van 35
miljard euro? “Toewijding, en niet teveel
afleiding. Je moet doelgeoriënteerd bezig
zijn, je tijd goed managen, en daar strikt

“Ik was binnen het
bedrijf een kleine
held geworden”
mee zijn. Kortom: veel discipline,
toewijding en plezier, want daar begint
het mee. Maar ik ga straks ook om zes uur
naar huis, omdat ik met mijn vrouw en
kinderen wil eten. Ook al heb ik dan nog
twee uur e-mails te doen. Dat doe ik dan
misschien vanavond later. En als mijn
vrouw na het eten zegt: we moeten nog
meubels bestellen voor in het nieuwe
huis, dan doe ik nog tien minuten e-mails
en ga meubels bekijken. Je moet het
zelfvertrouwen hebben om te kunnen
stoppen met werken - en weten dat het
goed is.”
Dekkers gelastte na zijn aantreden in
oktober een mediastilte af. Voor de
redactie van Cursor maakte hij een
uitzondering. Inmiddels is duidelijk
waarom de Duitse pers nog niet welkom
was: Dekkers bereidde een ingrijpende
reorganisatie voor. Vanaf 2013 wil Bayer
jaarlijks 800 miljoen euro besparen en
voor het einde van 2012 worden
tweeduizend van de ruim honderdduizend
banen geschrapt. Maar belangrijker nog:
Dekkers gaat flink investeren in onder
zoek, ontwikkeling en marketing van
nieuwe producten, met name in
HealthCare en CropScience, en in
uitbreiding van activiteiten in de
opkomende markten.

[E]

First, there was the
prospect of becoming
a professional tennis
player. Then it was that of
professor, and finally that of business
leader. And the latter is exactly what
dr.ir. Marijn Dekkers (Tilburg, 1957)
has become: for the past nine years,
he was the big boss at the American
Thermo Fischer Scientific, specialist
in lab instruments. Two months ago, the
Chemical Engineering alumnus became
the first foreigner at multinational
company Bayer by taking over chairman
of the board Werner Wenning’s position.
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Spelen met software
De fun-factor in softwareontwikkeling
vormt de rode draad van ‘Funware _
playing with software art’. MU aan
de Emmasingel presenteert op
deze tentoonstelling zeventien
(deels interactieve) projecten van
kunstenaars uit binnen- en buitenland,
waarin het spelen met software
het uitgangspunt is.
Zelfs de meest formele en logische
domeinen van menselijke activiteit
zijn doordrenkt met humor en experi
menten-voor-de-lol, zo wil ‘Funware’
laten zien. Ook het maken en gebruiken
van software kan experimenteel, leuk
en een rijke esthetische ervaring zijn,
is de overtuiging van de samenstellers
van de expo.
Te zien is onder meer het werk ‘Open
Circuit’, een geluidsinstallatie die lijkt
op een grote printplaat. Als bezoekers
de draagbare speakercilinders

erbovenop zetten, worden alledaagse
geluiden hoorbaar die de makers
opnamen in de buurt van Eindhoven.
Een ander werk is de ‘wowPod’, een
vreemd golvende iPod waarvan
het beeld meegolft. Het apparaat
bekritiseert hoe nadrukkelijk design
ons gebruik van software bepaalt en
hoe hard- en software bijna geen
speelruimte meer laten.
Samen met Baltan Laboratories houdt
MU op zaterdag 27 november tevens
een ‘Funware’-conferentie. Verschillende
kunstenaars geven hier hun prikkelende
visies op humor, software, spelen
en kunst. Zie www.mu.nl of
www.baltanlaboratories.org. Ook biedt
MU in het kader van ‘Funware’ twee
softwareworkshops aan, op de
zaterdagen 11 december en 15 januari,
waarin deelnemers in anderhalf uur
kennismaken met open-sourceprogram
meren in Processing. Het aantal plaatsen

is beperkt, mail naar mu@mu.nl. Bij
voldoende belangstelling zit ook een
workshop Arduino in de planning.
(MvdV)
De expo ‘Funware _playing with
software art’ is nog tot 16 januari
2011 te zien bij MU, gevestigd in
De Witte Dame aan de Emmasingel.
Zie www.mu.nl.

[E]

It’s the fun factor of
software engineering
that’s in the limelight
at the international
exhibition ‘Funware_ playing with
software art’. The expo is on until
January 16, 2011 at MU in de Witte
Dame, located on the Emmasingel.
Check www.mu.nl.

‘wowPod’
De
wowPad.
van Electroboutique.

Liberté
De zigeunercultuur vormt al jarenlang de rode draad in de films van Tony Gatlif.
‘Liberté’ gaat over een zigeunerfamilie die in 1943 haar kamp opslaat in het
Franse dorp waar ze elk jaar seizoensarbeid verricht. Dit jaar waait er ineens
een andere wind en krijgt de familie te maken met de systematische vervolging
van de nieuwe machthebbers. Te zien in De Zwarte Doos op donderdag 25 en
dinsdag 30 november en woensdag 1 december, steeds vanaf 20.00 uur.

[E]

Avond van het cabaret

‘Open Circuit’ van Christoph Haag, Marin Rumori, Franziska Windisch en Ludwig Zeller.

Ouderwetse grandeur in het Gaslab
Filmpjes en fragmenten uit de oertijd
van de cinematografie, aangevuld met
de live klanken uit een concertvleugel
uit 1897. Dat is wat bezoekers aan
het Gaslab vanavond, donderdag 25
november, te wachten staat met het
filmconcert ‘Silent Sound’. Pianist Yvo
Verschoor improviseert bij geluidsloze
beelden van pakweg een eeuw terug.
Ooit zorgde een ‘explicateur’ bij de
eerste geluidsloze films, vanaf 1895,
voor uitleg. Later kreeg hij muzikale
versterking -vaak van een pianist- om
het veelal snel geïrriteerde volk in de
kleine donkere zaaltjes te amuseren.
De filmmuziek was geboren en werd in
de jaren daarop steeds belangrijker.
In de filmpaleizen in grote steden
werden avondvullende films zelfs
begeleid door grote symfonieorkesten.
Met het uitvinden van de geluidsfilm
in de jaren dertig van de vorige eeuw
verdwenen de live filmmuziek en
daarmee ook de filmpianist langzaam
uit beeld - maar onder anderen Yvo
Verschoor blaast deze vergeten
kunstvorm nieuw leven in.
De pianist kiest naar eigen zeggen
voor films die hem raken, waarvan
het thema hem boeit of die goed bij
bepaalde muziek passen. “Ik zet films

en fragmenten het liefst zo achter
elkaar dat een bepaald filmhistorisch
of muzikaal thema in mijn voorstelling
zoveel mogelijk tot zijn recht komt”,
verklaart hij. De kunst van het
improviseren bij beeld intrigeert hem
na zijn jarenlange ervaring nog altijd
enorm, zegt Verschoor: “Klank is
sfeerbepalend en van het grootste
belang voor de kwaliteit van mijn
voorstellingen en de ouderwetse
grandeur die ik wil neerzetten. Ik speel
dan ook het liefst op mijn eigen
historische Blüthner; een prachtig,
origineel instrument uit dezelfde tijd
als de films waarbij ik speel”. (MvdV)

‘Liberté’, the new film by French director Tony Gatlif, focuses on
the gypsy holocaust. Showtimes at Zwarte Doos are Thursday,
November 25, and Tuesday, November 30 at 8PM
(language: French, subtitles: Dutch).

‘Silent Sound’ in het Gaslab,
donderdag 25 november vanaf
20.30 uur. Entree is gratis voor
studenten, anderen betalen vijf euro.

[E]

Under the title ‘Silent
Sound’, piano player
Yvo Verschoor will be
improvising to silent
movies on his antique concert grand.
Watch and listen tonight, November
25, at Gaslab. Start: 8.30PM.

Roemer van der Steeg, Roel C. Verburg en Thijs van Domburg zijn de cabaretiers
die woensdag 1 december de planken van de Blauwe Zaal beklimmen. Van der
Steeg gaat, grotendeels zingend, in op wat nog wél mogelijk is nadat je op een
dag hebt vastgesteld dat je helaas niet geniaal bent.
Verburg staat bekend als een krachtige stand-upper, die als één van de weinigen
in zijn genre zijn sneltreinvaartgrappen combineert met muziek.
Van Domburg is volgens een Volkskrant-recensie met zijn zwartgallige kijk op de
wereld “de politiek-maatschappelijk scherpste” van de Comedytrain waarbij hij is
aangesloten.
De ‘Avond van het cabaret’ is georganiseerd door de jubilerende bouwkundige
studievereniging CHEOPS en Studium Generale. Woensdag 1 december
vanaf 20.30 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. Kaarten (gratis
voor studenten, vijf euro voor anderen) kunnen worden gereserveerd via
www.studiumgenerale-eindhoven.nl.

[E]

On Wednesday, December 1, comedians Roemer van der Steeg,
Roel C. Verburg and Thijs van Domburg will be performing
onstage at the Blauwe Zaal. Tickets for their cabaret night
can be bought through www.studiumgenerale-eindhoven.nl.
Start: 830PM. All sketches are in Dutch.

Atari Teenage Riot
‘De godfathers van de digital hardcore’ komen zondag 28 november de tent
afbreken, zo belooft de Effenaar in haar bericht over de komst van Atari Teenage
Riot. De groep uit Berlijn staat misschien te boek als confronterend, agressief,
compromisloos en compleet mesjogge - maar achter haar ultrahoge muur van
geluid schuilt een scherpzinnig anarchistisch ingestelde visie, stellen de kenners.
Samen met support act ‘Start the Riot!’ te zien en horen in popcentrum de
Effenaar op 28 november vanaf 20.15 uur; kaarten kosten zeventien euro.

[E]

According to a communiqué by Effenaar, the godfathers of
digital hardcore are about to blow the music venue’s speakers.
On November 28, Atari teenage Riot and support act Start the Riot!
perform at Effenaar. Start: 8.15PM. Tickets: 17 euro.
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Creativiteit en inventiviteit TU/e-studenten beloond
Werner Bastianen, oud-student van de
TU/e, kreeg vorige week de hoofdprijs
bij de BRAINS Award 2010. Met een
medestudent in Utrecht (Midas Mentink)
won hij met het ontwerp voor een
‘SolarCooker’. TU/e-studenten Dirk van
den Bekerom en Laurens van der Bel
wonnen respectievelijk een prijs voor
duurzaamheid en voor leefbaarheid.
Eten koken met behulp van zonlicht.
Dit is in een notendop het principe van
de SolarCooker. Volgens Bastianen
(oud-student Industrial Design) heeft
hij met zijn medestudent geen totaal
nieuwe uitvinding gedaan, maar hebben
ze wel een verbeterslag gemaakt. “De
solarcookers die nu op de markt zijn,
zijn oftewel heel duur en groot,
of juist te eenvoudig, waardoor ze snel
stuk gaan. Onze kunststof uitvoering
is betaalbaar en gaat toch lang mee.”
De vinding kan handig zijn voor mensen

in ontwikkelingslanden, die weinig geld
hebben voor brandstof en die volgens
de twee studenten vaak eten bereiden
met ongekookt water. De twee wonnen
6.500 euro en een adviescheque van
2.500 euro. Met het geld van de
adviescheque gaan ze kijken of ze het
product in de markt kunnen zetten.
Dirk van den Bekerom, TU/e-student
Technische Natuurkunde, ontwierp een
design lantaarnpaal. Zijn ‘blue leaves’
(zie afbeelding) werken op zonneenergie en zijn verwerkt als ledjes.
De ‘lantaarnpalen’ laden zich overdag
op en ‘s nachts verlichten ze de
binnenstad. Van den Bekerom won
5.000 euro en een adviescheque van
2.500 euro.

studenten en kreeg daarvoor ook
5.000 euro en een adviescheque van
2.500 euro.
Tenslotte was er de publieksprijs en
die ging naar Sophie de Vocht van de
Design Academy voor haar ontwerp
voor een flexibele wandmeubel.
De gemeente Eindhoven en Brainport
Development organiseerden de
competitie. Eindhovense studenten
legden hun ideeën of producten -die
bruikbaar moeten zijn voor de stad en
de inwoners- voor aan een vakjury.
Tien ideeën en ontwerpen waren
genomineerd en kwamen in aanmerking
voor de prijzen. (JvG)
De ‘blue leaves’ van Dirk van den Bekerom.

[E]

Laurens van der Bel (Bouwkunde) werkte
een idee uit waarbij oude treinstellen
worden gebruikt als huisvesting voor

Last week, one of TU/e’s ex students won the first prize at the 2010
BRAINS Award. In Utrecht, he and a fellow student won for their ‘Solar
cooker’ design. TU/e students Dirk van den Bekerom and Laurens van
der Bel were awarded for sustainability and livability respectively.

ESC en SSRE houden Beaujolais Primeur ten doop: 537 flessen

Bij het ESC werden 307 flessen Beaujolais genuttigd. Foto | Bart van Overbeeke

Het is weer tijd voor Beaujolais Primeur.
De populariteit van de eerste wijn van het
jaar, die traditioneel op de derde
donderdag van november geopend mag
worden, is al jaren tanende. Onder
studenten verdwijnen tradities gelukkig
niet zo snel, en bij SSRE en ESC werd de
Beaujolais Primeur dit jaar weer met
enthousiasme ontvangen.
Bij SSRE ging vorige week donderdag
de traditionele kurk van de fles. De sfeer
werd vooral gemaakt door het zachte
kaarslicht en de massaal in Franse stijl
uitgedoste borrelaars. Wie nog geen
snorretje had, kreeg er ter plekke één
met behulp van een verbrande kurk.

Dispuut Meteoor van het ESC ontkurkte
de Beaujolais Primeur vorige week
vrijdag. Samen met genodigden genoten
ook zij van wijn, stokbrood en Franse
muziek. Terwijl men borrelde aan
statafels en bij de open haard,
sneuvelden lege flessen met veel
kabaal op een decor in het thema
‘Oh Oh Cherso’. “Die traditie krijgt
je er niet meer uit”, constateerde
Jelco Loenen, Koerier (secretaris) van
Meteoor.
SSRE heeft dit jaar ongeveer 230 flessen
wijn geconsumeerd, inclusief nog wat
flessen van vorig jaar. Bij het ESC
werden 307 flessen leeggedronken en

sneuvelden er 10. Dat is met ruim 400
liter toch een aardige bijdrage aan de
krimpende Beaujolaismarkt. Op naar
de volgende Primeur. (MB)

[E]

It’s that time of year again.
Beaujolais Primeur, the
first wine of the year, can
officially only be uncorked
from the third Thursday of November
onwards. The wine’s popularity has
been dwindling for years, but since
old traditions die hard with students,
members of SSRE and ESC welcomed
the wine with unabated enthusiasm.

En hoe is het in Singapore?
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 goede universiteit, Engelstalig en buiten Europa,
dat waren de criteria voor de keuze van mijn bestemming
in het exchange programma dat ik wilde volgen. De National
University of Singapore (NUS) was daarom snel gekozen.
Gezien de reismogelijkheden in de regio werd
het Singapore boven de VS of Korea. En van deze reis
mogelijkheden heb ik veelvuldig gebruikgemaakt.
Dit artikel heb ik geschreven op een lokaal vliegveld in
Thailand, na afloop van een fantastische duiktrip in de regio.
Mijn exchange semester in Singapore is één van mijn meest
geweldige ervaringen tot nu toe. Leven in de metropool
Singapore, met een mix van zeer verschillende culturen,
talen en (bijzondere) gebruiken, dwingt je om sociaal gezien
compleet opnieuw te integreren. Alhoewel dit misschien
initieel wat afschrikt, je zit samen met achthonderd andere
internationale studenten in hetzelfde schuitje. Dit is de
voornaamste reden waardoor je na het eerste feestje op de
brug in Clarke Quay direct heel veel nieuwe vrienden maakt.
Zij zijn een goede bron van informatie om zo snel mogelijk
door alle uitgebreide procedures in Singapore heen te lopen.

Uiteraard loop je ook tegen bijzondere zaken aan.
Projectwerk met lokale studenten lijkt al snel één van de
meest inefficiënte aangelegenheden te zijn die er bestaan.
Alles moet bediscussieerd worden, geen enkele taak kan
opgedeeld worden. Op dat moment moet je maar even
accepteren dat je niet altijd met Nederlanders of Duitsers
kunt samenwerken. Andersom gebeurt hetzelfde. Ik heb
mijn lokale groepsgenoten kunnen overtuigen dat voor een
presentatie van dertig minuten tien slides met diagrammen
en voorbeelden veel beter is dan dertig slides met bullet
points (lijkt hier de standaard te zijn). Het resultaat was een
A+ voor dat onderdeel.
4 december is alweer het einde van het semester aan de
NUS. Voordat ik terugkom naar Nederland, ga ik eerst nog
genieten van een rondreis in Zuidoost-Azië. Naast Indonesië,
Maleisië en Thailand, kan ik dan ook Vietnam, Cambodja
en Laos aan mijn lijstje van bezochte landen toevoegen.
Overall denk ik dat ik hiermee alle aspecten heb mogen
meemaken van een exchange semester. Het ultieme
‘exchange-student-gevoel’ had ik afgelopen vrijdag, toen
ik eerder weg moest bij een tentamen om mijn vlucht naar
Thailand te halen. Die A+ komt dus goed van pas om
eventueel iets te compenseren.
Maurice Smedts, student Operations
Management & Logistics (faculteit IE&IS)

Maurice Smedts (links), TU/e-student Mark Koster (rechts).
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Eindhovens lacrosse-team
knockout op ‘eigen’ toernooi

Foto | Bart van Overbeeke

De Eindhoven Studenten Lacrosse
Vereniging Screaming Eagles was
afgelopen zondag gastheer voor het
nationale bekertoernooi lacrosse.
Winnaar bij de heren waren de
Amsterdam Lions. Bij de vrouwen
was Groningen Galaxies te sterk voor
de tegenstandsters. Het Eindhovense
mannenteam eindigde op de eenna-laatste plaats.

Cantus levert bijna duizend
euro op voor goede doel
De cantus die studentenvereniging
Demos vrijdag 19 november in de
Bunker hield, heeft 926,10 euro
opgeleverd. De opbrengst gaat naar
de de Vereniging Ouders, Kinderen
en Kanker.
De tachtig aanwezigen moesten tien
euro entree betalen. Daarnaast werd
geld opgehaald via een loterij en
vrijwillige donaties. Naast Eindhovense
studenten (Fontys en TU/e) deden ook
leden van bevriende verenigingen uit
Delft, Vlissingen en Amsterdam mee.
Tijdens de cantus werden voor de
gelegenheid vooral ‘kinderliedjes’
gezongen als ‘Op een onbewoond
eiland’.
Bij een cantus is het gebruikelijk dat
er ‘ludieke bierstraffen’ worden
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Last Sunday, the Eindhoven Student Lacrosse
Association Screaming
Eagles hostel the lacrosse
national cup. The Amsterdam Lions were
the strongest men’s team. As for the
ladies, Groningen Galaxies could not
be beat.

doen. Cursor gaat voor
je op pad om de beste
keus te zoeken, zodat

Sorry dat ik zo hard in je remmen
moet knijpen
Ach, wat zeg ik, je voelt geen pijn
Maar ik wel en samen onder een
auto belanden
Lijkt me toch niet echt fijn
Foto | Rien Meulman

Uitbesteden
Iedere familie heeft er wel één; een oom of buurman die op ieder feest een heel lied in
elkaar heeft geknutseld om de jarige Job eens flink in de zeik te zetten. Door deze jarenlange
literaire ervaring in het dichtvak schudt hij de poëzie dan ook zo uit zijn mouw. Geheel in
stijl met het motto van de Constudentenbond, kun je misbruik maken van deze skills als je
in nood zit voor een lastminutegedicht. Wellicht kun je met een goede fles wijn of een kratje
bier één van de begiftigden voor je karretje spannen. Dan is het alleen nog de vraag of de
rest van de wereld gelooft dat jij ineens kan dichten.

het studentenleven
in Eindhoven nog wat
aangenamer wordt: de
ConStudentenBond.
Deze keer onder het
mom van ‘ook al vind je
rijmen niet zo fijn, laat

Computer rijmwerk
Heb je écht geen tijd om ook maar één vinger uit te steken in een poging een gedicht te
maken, dan kun je altijd nog de computer het werk voor je laten doen.
De meest schraalste van alle opties van vandaag; de rijmmachine. Op internetsites als
sinterklaasgedichten.com kun je simpelweg aanklikken wat voor cadeautje je hebt gekocht,
en voilà, daar is je gedicht. Of, voor de mensen die net iets minder lui zijn (maar toch nog
steeds wel heel erg lui), de naam, hobby en geslacht van persoon waarvoor de ode bedoeld
is invullen, en het gedicht wordt naar je gemaild. Het risico is natuurlijk wel, mocht je
vriendengroep uit louter lamzakken bestaan, dat jullie onverhoopt met een identiek
gedicht aankomen. Tja, dan weet je in ieder geval dat de rest net zoveel aandacht aan
jouw rijm heeft besteed als jij aan die van hun.

dit een goede tip voor
je zijn!’: hoe schrijf je
het leukste gedicht?

Panel van de week

Rijmwoordenboek

de Poëzie Piet

Ik herinner het me nog goed, of nee,
eigenlijk niet
Waar heb ik je eigenlijk gekocht?
Ach, dat doet er ook niet toe, want
inmiddels ben je al een keer of vier
Vervangen door een ander gedrocht

Sorry van die lantaarnpaal en die
onverwachtse sloot
Het was dronker en we zagen allebei
geen steek
Je koplamp repareren?
Nee, dat doe ik wel volgende week

Oude gedichten
Met het motto ‘beter goed gejat dan slecht bedacht’: hergebruik de gedichten van vorig jaar!
Het kost even wat moeite om dat stapeltje een jaar lang ergens te bewaren, maar dan heb je
ook wat, namelijk heel veel inspiratie! Bovendien is de hele familie de gedichten van vorig jaar
toch vergeten. Die standaard openingszinnen als ‘Sint zat eens te denken…’ kun je mooi
vervangen door ‘Door de regen en de kou, is de Sint gekomen speciaal voor jou!’. 1-0 voor jezelf!

het vuile werk voor je

Lieve Mijn Fiets

Dat feit doet je waarschijnlijk niets
Want elke keer
Reïncarneerde je weer
En die nieuwe hoop staal was weer
Mijn Fiets
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The songfest for charity
organized by student
association Demos last
Friday, November 19 in
the Bunker, brought in 926.10 euro. The
money goes to the Association Parents,
Children and Cancer (VOKK).

laat andere mensen
Da ge’t moar wit (sinds 2010)

en daarna een knockout-fase. Teams
mogen zich aanmelden als gastheer
van wedstrijden. Omdat lacrosse nieuw
is in Eindhoven leek het organiseren
van de finale ons een goede manier
om Eindhoven op de lacrosse-kaart te
zetten. De top van lacrosse Nederland is
nu in Eindhoven geweest.” Screaming
Eagles bestaat nu acht maanden. (NS)

uitgedeeld, vertelt Marc Sprengers,
secretaris van Demos. Dat was ook nu
het geval. Zo moesten studenten die
zich niet aan de regels hielden met
hun armen aan een plank gebonden
(zie foto) drinken of springen als een
kikvors. De stichting waar het geld
naartoe gaat, steunt en begeleidt
gezinnen met een kind met kanker
in alle fasen en bevordert de optimale
zorg voor kind en gezin. (JvG)

Denk als een Innovator;

Constudentenbond

De finale tussen de Amsterdam Lions
en Rotterdam Jaguars was mooi om te
zien. Snel en hard spel, veel tactiek en
genoeg bodychecks, daar was het om
te doen, zegt secretaris van de
Screaming Eagles Jasper Kuijsten. Hij
legt uit hoe het toernooi in elkaar
steekt. “Fall Ball is een landelijk
toernooi dat verspreid over meerdere
weken in de herfst wordt gespeeld. Eerst
zijn er poule-rondes

Clmn

Het vergt enige tijd en oefening, maar als je de methode eenmaal door hebt, dicht je als
een trein. Ga naar een rijwoordenboek op internet. Bedenk een willekeurige zin (‘de Sint
kwam aan in het prachtige Eindhoven’), typ in ‘Eindhoven’ en zie wat daarop rijmt (uitsloven)
en maak een matchende vervolgzin: (om zich voor jou uit te sloven). Voilà, een helemaal
customized en origineel gedicht, met toch een beetje hulp om het tempo te kunnen
opvoeren. Het is niet echt valsspelen, omdat je zelf nog steeds de creatieve denktank
bent achter de proza. En waarom niet gebruikmaken van de techniek voor het
poëziegedeelte, ideaal toch?

BESTE KEUS

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

Vandaag zagen we nog een
wiebelkont, feest der herkenning!
Je bent niet de enige met een slag in
je achterste en twee platte banden.
Je kettingkast zit met duct tape vast
Je remmen doen niet veel
Het achterlicht ontbreekt
Het vervangend koplampje schijnt
niet wit maar zielig geel
Note to self: Nieuwe batterijen
halen.
Toch houd ik je nog even
Totdat ik het echt heb verknald
En je door moet naar je volgende
leven
Omdat er niks meer aan je te redden
valt
Je hebt een nuttig leven
Maar voor jou geen pensioen
Als ik later ouder, wijzer en/of rijk
ben, vervang ik je door een
vierwielig apparaat
en zet ik je op het station
(zonder slot, dat houd ik, want het
was duurder dan jij)
en maak je voor, ik schat vijf euri
een junkie en een sjaarsje blij.
Diana Koenraadt is studente
Technische Informatica
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Joep Geurts | “Ik doe altijd van alles tegelijk”

Het leven loopt voor hem op rolletjes.
Hij glijdt van de ene leuke bezigheid
in de andere. Maar het is niet alleen
mazzel. “Mensen weten ook dat ik
overal voor open sta, daarom word
ik overal voor gevraagd.” Werktuig
bouwkundestudent Joep Geurts,
studentassistent bij SG, volleybal
trainer, en flyeraar op grote festivals,
zit vol plannen.
Joep steekt meteen van wal: “Als ik
verhalen lees van anderen dan merk ik
daar een centraal thema in op. Dat heb
ik niet, ik doe altijd van alles tegelijk”,
waarschuwt hij. Hij heeft het over sport,
muziek, vrienden en alles is even
belangrijk voor hem, niets springt eruit.
“Ook in de studie is dat zo: ik haal voor
alles een 7 en wanneer ik beoordelingen
krijg, zijn die altijd goed. Ik krijg geen
kritiek, maar ik hoor ook niet dat ik
ergens in uitblink.” Meteen verder:
“Dat is ook de reden dat ik Werktuig

bouwkunde als studie koos, lekker
breed. Ik weet nog steeds niet wat ik
worden wil, dat heb ik nog nooit
geweten. Maar ik zal wel weer ergens
inrollen.”
Zo gaat het vaker bij Joep. Hij noemt
zichzelf eigenwijs, sociaal, sportief en
bijdehand. Met dat laatste bedoelt hij
dat hij alles wat hij hoort letterlijk
neemt. Iemand die hem vertelt dat hij
zich ‘letterlijk is doodgeschrokken’ komt
bij Joep niet makkelijk weg. “Ik maak
ook graag Zweedse puzzels met
studiegenoot Bart van Gisbergen.
Samen willen we meedoen aan Lingo. Ik
zit altijd vol plannen. Nu wel minder dan
anders, ik moet ook nog gaan afstu
deren.”
Het komt goed uit dat hij sinds kort een
nieuwe kamer heeft. Die is ruim en
netjes. “Dat is wat rustiger.” Ieder
weekend gaat hij naar zijn ouders, een
uurtje met de trein naar Baarlo, in
Noord-Limburg. “Vorige week was

Dat treft!
Wethouder Mary Fiers staat maandagmiddag op De Wielen een foto te maken
van de werkzaamheden aan de W-hal. Met welk doel?
“Ik maak een foto om die straks te kunnen twitteren”, verklaart Mary Fiers,
PvdA-wethouder in de Eindhovense gemeenteraad. Lachend: “Dan twitter
ik erbij dat ik ben betrapt. En dat de werkzaamheden aan de W-hal volop
in gang zijn.”
Ze is daar blij mee. “Ik ben razend enthousiast over wat er gebouwd gaat worden.
En blij dat de waardevolle elementen als loopbruggen en het bijzondere dak
behouden blijven.”
In korte tijd is Fiers driemaal op het TU/e terrein. Nu komt ze net van de tentoon
stelling ‘Bouwen in beeld’ in de hal van het Hoofdgebouw. Woensdag krijgt ze
samen met achttien vrouwelijke raadsleden van de gemeente een rondleiding
op de TU/e en volgen zij een programma ‘vrouwen en techniek’. Universiteits
secretaris Harry Roumen zal de dames welkom heten in de University Club.
En volgende week komt ze natuurlijk bij het feestje ter ere van de renovatie van
de W-hal. Had ze al gezegd dat ze daar zo blij mee is? “Zonder historie geen
toekomst”, roept ze nog voor ze in haar rode mini Cooper stapt en wegrijdt. (NS)

Baarlo nog volop in het nieuws. NOS,
RTL, iedereen was er om verslag te doen
van de beek die normaal twee meter
breed is maar nu, door regenval, wel
vijftig meter.” In Baarlo speelt hij nog
bij zijn oude volleybalclub Tupos.
Hij spelt het met de intonatie van een
Lingowoord.
Afgelopen zomer heeft Joep niet bij
Tupos gespeeld. Hij liep stage in
Auckland, Nieuw-Zeeland. “Door
vierenhalve maand weg te zijn, heb
ik geleerd dat ik niet onmisbaar ben.
Toen ik terug was, kwam ik erachter dat
het dagelijks leven voor alle anderen
gewoon was doorgegaan. En daar was
ik niet bij.” Hij heeft absoluut geen
spijt van zijn tijdelijke afwezigheid.
“Ver weg zijn is goed. Je komt erachter
wat belangrijk is voor je. Ik merkte dat
gesprekken oppervlakkig bleven,
ik miste diepgang. Ik heb er wel
gevolleybald, ik kan niet zonder.”

Zonder nadenken glijdt Joep in het
volgende gespreksonderwerp. “Bij 3FM
heb ik een droombaan. Het is een
bijbaantje voor de zomer, ik doe
promotiewerk bij festivals als Pinkpop,
Lowlands en Extrema. Ik deel picknick
kleden uit. Tenminste, daar verzin ik ter
plekke leuke opdrachtjes voor. Mensen
een beetje voor de gek houden, daar
hou ik wel van. Het is een droombaan
omdat ik de hele dag tussen bandjes
loop en backstage kan komen.”
Joep houdt van makkelijke en flexibele
baantjes waarbij hij zelf zijn tijd kan
indelen. Vaak rolt hij van het een in het
ander. Zo is hij ook als studentassistent
bij Studium Generale (SG) terechtgeko
men. “Een vriendin van mij liep er stage.
Zij wist dat SG flyeraars zocht. Omdat ik
al flyerde voor de Effenaar vroeg ze mij.
Zo ben ik dus begonnen. Nu help ik bij
lezingen en bouw er tentoonstellingen
op.” Andere baantjes van Geurts zijn
studentvoorlichter bij Werktuigbouw

kunde en volleybaltrainer van een
damesteam bij VCE/PSV.
Hij had het over ‘makkelijke’ baantjes,
maar de eerste lezing die hij verzorgde
bij SG valt daar toch niet onder. “Het
was allemaal nieuw voor mij. Ik wilde
met een nette brief voor de dag komen,
je nodigt toch een deskundige uit.
Ik weet niet meer wie dat precies was,
het ging over doping, maar het is al
weer een tijdje geleden.”
Graag zou Joep nog vertellen over de
muziek die hij maakt, de behoefte om
tijd te hebben voor een bandje en
duizend andere dingen. “Tsja, ik doe
van alles, maar er zit geen lijn in.
Dit gesprek past precies bij hoe ik ben.”
Interview | Norbine Schalij
Foto | Bart van Overbeeke

