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Hebben de demonstraties zin gehad?
Het zou mij verbazen als de regering
al haar plannen ineens omgooit.
Bezuinigd worden moet er toch en
-zoals een student al zei (zie pagina
11) - dat gebeurt links- of rechtsom.
Zijlstra beweert dat hij wel eens
argumenten en alternatieven wil
horen (zie pagina 12/13). Kul. Blijkbaar is hij doof voor al die duizenden
demonstranten. Hoe dan ook heeft
de manifestatie volgens mij een zeer
positief bijkomend effect. Nooit
eerder trokken studenten en weten
schappers zo eensgezind ten strijde.
Nooit eerder gingen ze zo over de
grenzen van faculteiten heen.
Prachtig om te zien. Maar laten we
hopen dat het de eerste en de laatste
keer was.
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Aan een universiteit zijn boeken
heilig. Ik verwachtte dan ook dat de
‘decollectionering’ van onze bibliotheek gepaard zou gaan met hartverscheurende taferelen. Huilende
hoogleraren, snikkende studenten.
Dat bleek echter erg mee te vallen:
het overgrote deel van de boeken
op de ‘zwarte lijst’ is in ieders ogen
inderdaad overbodig (zie pagina 14
en 15). Alhoewel: bij Bouwkunde lijkt
men ontwaakt na een lange winterslaap en wordt het bestaansrecht
van obscure, nooit uitgeleende
verhandelingen over architectuur en
stedenbouw op de valreep met verve
verdedigd (zie pagina 2).

Maandag zijn de medewerkers van de
ITEM-groep (Innovation Technology
Entrepreneurship & Marketing)
geïnformeerd over de onderzoeken die
in en om de L- en M-gang van het
Paviljoen hebben plaatsgevonden.
Volgens directeur bedrijfsvoering Jos
Hermus is het niet met zekerheid vast te
stellen of de vervuiling van het
grondwater met formaldehyde de
werkelijke oorzaak is van de fysieke
klachten van de medewerkers. Die
krijgen zo snel mogelijk een plek in het
bedrijfsverzamelgebouw Connector.
Over wat er in het verleden allemaal aan
activiteiten in de L- en M-gang van het
Paviljoen heeft plaatsgevonden, doen
heel wat verhalen de ronde. Maar voor
ir. Veronique Marks, hoofd van Dienst
Huisvesting (DH), is nu enkel van belang
waar precies het met formaldehyde
vervuilde grondwater zit, of het al dan
niet verspreid is en hoe het weg te
krijgen is. Via de dienst van Marks lopen

de opdrachten voor de grondwaterboringen door adviesbureau Tauw.
In de twee Paviljoen-vleugels zouden in
de beginjaren van de universiteit
laboratoria gezeten hebben van
Scheikundige Technologie en Technische
Natuurkunde. Ook een deel van de
drukkerij en chipfabriekje zouden er
tijdelijk onderdak hebben genoten.
Volgens Marks is dat allemaal niet meer
te achterhalen, laat staan met welke
materialen toen gewerkt is.
Volgens directeur bedrijfsvoering Jos
Hermus is wel ooit besloten om onder
de L-gang een betonnen vloer te storten.
Maar wanneer dat gebeurd is en met
welke reden, weet Hermus ook niet. Feit
is dat in het grondwater rondom beide
gangen een te hoge waarde formaldehyde is aangetroffen, maar dat in de
kantoorruimtes de waardes altijd ruim
onder de wettelijk toegestane norm
gebleven zijn. Daardoor is het volgens
Hermus niet met zekerheid te zeggen
dat er een verband bestaat tussen de

Decollectionering bibliotheek Bouwkun
De faculteit Bouwkunde heeft van het
Informatie Expertise Centrum (IEC) tot
het einde van deze maand uitstel
gekregen voor haar bijdrage aan het
decollectioneringsproces (het inkrim
pen van de collectie).
Vertegenwoordigers van de disciplines
architectuur en stedenbouw pleiten voor
behoud van meer boeken dan de
beoogde vijf procent van de voorgeselecteerde titels.
In verband met de geplande verhuizing
van de bibliotheek naar de nieuwe
W-hal, heeft het IEC alle faculteiten
gevraagd een selectie van waardevolle
boeken te maken uit een lijst met titels
van voor 2000 die nooit zijn uitgeleend.
Hierbij was het streven om vijf procent
van de lijst te behouden. Deze taak is
door het faculteitsbestuur van Bouw
kunde bij de bibliotheekcommissie
gelegd, vertelt drs. Rikie Deurenberg van
het IEC. “Toen de deadline naderde,
hebben wij een reminder gestuurd, maar
toch heeft Bouwkunde de datum van

Foto | Bart van Overbeeke

eind november 2010 niet gehaald. Op
verzoek van de directeur bedrijfsvoering

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?

Gemeente en TU/e gaan
computerruimtes delen
20 januari 2011 - De gemeente
Eindhoven en de TU/e gaan nog dit jaar
gebruikmaken van elkaars computerruimtes. Daarmee creëren beide
partijen een uitwijklocatie wanneer zich
bij hen een calamiteit voordoet. Vorig
jaar heeft de TU/e daarvoor een nieuwe
aanvullende faciliteit gebouwd in de
kelder van het Laplace-gebouw. De
gemeente gaat in de atoombomvrije
kelder van het stadhuis ook een nieuwe
faciliteit bouwen en brengt waarschijnlijk al voor de zomervakantie een deel
van haar servers onder in Laplace.
Wanneer de bouwwerkzaamheden van
de gemeente klaar zijn, verhuist de TU/e

een deel van haar apparatuur naar die
plek. Volgens Ronald Waterham, hoofd
van Dienst ICT, is het de bedoeling dat
beide partijen straks twee datatcentra
in gebruik hebben, die beide de helft
van de werklast voor hun rekening
nemen. Wanneer met één van die centra
iets gebeurt, kan toch worden
doorgewerkt op de andere. In
3TU-verband hebben Eindhoven, Delft
en Twente al enkele jaren back-ups van
elkaars name-servers, waarmee
geregistreerd wordt wie er gebruik
maken van het systeem.

Eindhoven niet alleen de
gekste, maar ook de slimste
20 januari 2011 - De regio Eindhoven
behoort opnieuw tot één van de zeven
‘slimste regio’s’ in de wereld. Dat is
althans de mening van het Intelligent
Community Forum (ICF). Tijdens de
jaarlijkse conferentie in de Hawaiiaanse
hoofdstad Honolulu, woensdag 19

grondwaterverontreiniging en de fysieke
klachten van de ITEM-medewerkers.
Arbodienst Arbo Unie komt volgens hem
in haar rapport ook tot die conclusie.
Dr. Allard Kastelein, docent bij ITEM en
lid van de universiteitsraad, wil alleen
op persoonlijke titel reageren op de
kwestie. “De bijeenkomst van maandag
heeft opgeleverd waarvoor hij bedoeld
was: we hebben uitleg gekregen en
antwoord op onze vragen, al was ik niet
met alle antwoorden gelukkig.” Ook
Kastelein maakt zich zorgen dat de
eigenlijke oorzaak van de klachten nog
steeds niet vaststaat. “Wat is de bron en
wat doen we nu?” Wel vertrouwt hij erop
dat de leiding van de capaciteitsgroep
en de faculteit doen wat ze moeten doen
en dat ze hun verantwoordelijkheid
nemen. Toch vraagt hij zich nog steeds
af waarom het allemaal zolang moest
duren. “De boodschap over de klachten
is al meer dan een jaar geleden
afgegeven. Ik vind dat er in het begin te
gemakkelijk mee is omgegaan door de

januari, koos een vakjury van onafhankelijke academici de Lichtstad en zijn
omgeving voor de derde keer op rij uit
21 deelnemers. De regio Eindhoven,
waartoe ook Helmond en Veldhoven
worden gerekend, is volgens het ICF het
kloppend hart van Nederland op
industrieel gebied. Mede dankzij de
sterke groei van de ict-sector die door
Brainport in gang is gezet.

TU/e laat studenten
spandoeken maken
20 januari 2011 - Op de begane vloer
van Vertigo waren donderdagmiddag
20 januari flink wat studenten bezig
met het maken van spandoek om
daarmee in Den Haag aandacht te
trekken van kabinet Rutte. De faculteit
Bouwkunde heeft haar studenten
werkplaats ter beschikking gesteld en
sponsort ook de potten rode en zwarte
verf en de meterslange katoenen
doeken.

Ook maximumsalaris
bij herbenoeming
26 januari 2011 - Niet alleen voor
nieuwe onderwijsbestuurders geldt
voortaan een maximumsalaris. Ook bij
herbenoemingen moeten universiteiten
en hogescholen zich houden aan het
salarisplafond. Al in november zei
staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW
dat hij het salaris van bestuurders aan
universiteiten en hogescholen aan
banden wilde leggen, met 223.666 euro
als grens. Dat maximum geldt ook bij
herbenoemingen, schrijft minister Marja
van Bijsterveldt in een brief aan de
instellingen. In het onderwijs krijgen
bestuurders gewoonlijk een tijdelijk
contract, bijvoorbeeld voor de duur van
vier jaar. Als iemand daarna opnieuw
wordt benoemd, is er sprake van “een
nieuwe beginsituatie”, aldus de
minister.

hebben we de termijn daarop zelfs tot
het einde van deze maand verlengd.”

[E]

Our Rewwwind feature
provides you with
snippets of last week’s
news. What happened
online after the previous
Cursor magazine was published?
City and TU/e to share computer areas
January 20, 2011 - The City of
Eindhoven and TU/e will start sharing
each other’s computer spaces before
the year’s end. In doing so, both
parties will have an alternative in case
of an emergency. In light of the above,
last year TU/e built a new facility in the
basement of the Laplace building. In
turn, the city will embark on the
construction of a new facility in the city
hall’s bomb shelter and will probably
be moving part of their servers to
Laplace before the summer break. As
soon as the city’s construction workers
are done, TU/e will be moving part of
their equipment to their facility.
According to Ronald Waterham, head
of the ICT Service Company, both
parties should eventually have two
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viljoen

Onbegrip bij kaderlid vakbond over afhandeling computerdiefstal

leiding. De onrust bij de medewerkers is
denk ik mede hierdoor ontstaan.”
Hermus laat weten dat op dit moment
gewerkt wordt aan het zo snel mogelijk
klaar krijgen van tijdelijke huisvesting
voor de veertig ITEM’ers in Connector.
“We hopen ze volgende week over te
huizen. Dan worden de vleugels
afgesloten en zal gekeken moeten
worden hoe we nu verder gaan.”

en reageren er rustig op.” Volgende
week worden de uitkomsten van dit
onderzoek verwacht. (HK)

TUimelaar

[E]

Afgelopen week hebben er ook rond
kinderdagverblijf De TUimelaar
grondwaterboringen plaatsgevonden.
Volgens Hermus en TUimelaar-directeur
Toon Christiaens zijn die boringen
uitgevoerd om er absoluut zeker van te
zijn dat rondom dit gebouw alles in orde
is. Christiaens: “Hier hebben we nooit
klachten gehad van medewerkers of
kinderen die vergelijkbaar zijn met die
van de ITEM-mensen. We zijn blij met dit
initiatief om zo ook alle onzekerheid
weg te nemen. Ouders zijn voorgelicht

On Monday, employees
of the ITEM group were
informed about research
that was conducted
in and around the Paviljoen’s L and
M corridor. According to Managing
Director Jos Hermus, there is no way
of telling whether the groundwater’s
being polluted with formaldehyde has
been the cause for the employees’
symptoms. They will all be relocated to
the joint office building Connector as
soon as possible.

nde verloopt moeizaam
Inmiddels is het breder doorgedrongen
in de faculteit Bouwkunde dat er iets
aan de hand is. Dr. Jacob Voorthuis,
docent architectuurfilosofie heeft zelfs
studenten en medewerkers met een
affiniteit met stedenbouw en architectuur opgeroepen te ageren tegen het
quotum van vijf procent. Voorthuis: “Vijf
procent is voor ons vakgebied echt veel
te weinig. Architectuur en stedenbouw
zijn disciplines die zich continue moeten
meten aan de collectieve ervaring van
het bouwen. Het is niet zo dat de
beginselen op het gebied van architectuur en stedenbouw van nu noodzakelijk
beter zijn dan oudere. Wij kunnen
daarom niet oordelen wanneer oudere
boeken weer interessant gaan worden
en weer rijp zijn voor onze aandacht.”
In een reactie geeft Deurenberg aan dat
het percentage van vijf procent te
behouden boeken gezien moet worden
als een streefcijfer. “We hadden al
verwacht dat een aantal onderwerps
rubrieken anders behandeld zouden
moeten worden dan andere. Maar dat is

data centers at their disposal, with
each carrying half the workload. In that
case, should something happen to one
of the centers, activities can continue at
the other.
Eindhoven turns out to be pretty smart
20 January 2011 - For the third time in a
row, the Eindhoven region was declared
one of seven ‘smartest regions’ in the
world. As far as the Intelligent
Community Forum is concerned, that is.
At the annual conference in the
Hawaiian capital of Honolulu on
Wednesday, January 19, an expert
panel of independent academics picked
the City of Light out of 21 contestants.
TU/e has students create banners
20 January 2011 - Prior to the huge
student demonstration on Friday,
January 21 in The Hague, the ground
floor of Vertigo was host to a substantial amount of students making
banners to attract the Rutte government’s attention. The Department of
Architecture, Building & Planning put

bespreekbaar en hoeft ook geen
probleem te zijn.” (TJ)
Lees meer over de decollectionering van
de TU/e-bilbiotheken op pagina 14 en 15
van deze Cursor.

[E]

The Information Expertise Center (IEC) granted
the Department of
Architecture, Building &
Planning a postponement until the end
of the month for their contribution to
the ‘decollection’ process (a shrinking
of the library collection). Architecture
and Urban Planning representatives
want to preserve more books than the
mere five percent of all pre-selected
titles that is aimed at.

their workshop at the students’
disposal, and sponsors the cans of red
and black paint as well as meters of
cotton sheets.
Maximum salary also applies upon
reappointment
January 26, 2011 - It’s not just first-time
educational board members that are
faced with a maximum pay. For board
members that are reappointed by
universities and colleges, the same
salary limit applies. Already in
November did State Secretary Halbe
Zijlstra of OCW mention he wanted to
limit university and college board
members’ paycheck, fixing the
maximum at 223,666 euro.
In education, board members are
usually offered a temporary contract,
for four years, for example. Should
someone be reappointed after that
term, a “new starting point” is put into
effect, says the Minister.

Procedures rondom beveiliging
TU/e aangescherpt
De daders van de grote computerdiefstal
van eind 2009 worden waarschijnlijk
nooit gepakt. Wel werden in eerste
instantie twee beveiligers van de TU/e
verdacht van medeplichtigheid en later
beticht van ernstig plichtsverzuim. Fred
Veer, kaderlid van de vakbond AC Hop,
schreef er in december uitvoerig over in
het blad van zijn bond. Volgens ing.
Mirjam Jahnke, hoofd van de
TU/e-beveiliging, is de beveiliging
inmiddels op diverse punten aangescherpt.
Twee beveiligers werden in het voorjaar
van 2010 verdacht van medeplichtigheid
aan de omvangrijke computerdiefstal
die eind 2009 plaatsvond in het
Laplace-gebouw. Dit op basis van een
onderzoek door Hoffman Bedrijfsrecherche. Tussen kerst en nieuwjaar
verdwenen vijftig computers uit een
afgesloten ruimte in de kelder. De
verdenking van medeplichtigheid werd
later afgezwakt tot ernstig plichtsverzuim, en uiteindelijk kreeg slechts één
van beide beveiligers voor een klein deel
van de aanklacht een berisping. Fred
Veer, kaderlid van de vakbond AC Hop,
schrijft dit in het decembernummer van
het AC Hop Bulletin, waarbij hij uitvoerig
bericht over de bijstand die hij beide
medewerkers -leden van AC Hop- verleende. ‘Ik kreeg sterk de indruk dat de
twee leden als offerlam gebruikt werden
om de diefstal te excuseren’, zo schrijft
hij. In een aanvullende reactie zegt Veer
dat hij op grond van het rapport van
Hoffman concludeerde dat er het nodige

mis was met de beveiliging: “Er was
onduidelijkheid over wie er allemaal een
sleutel van de betreffende ruimte had.
Een tussentijdse mededeling van
vermissing door een andere medewer
ker werd genegeerd. En ook de beelden
van de bewakingscamera’s waren niet
bruikbaar bij het oplossen van de zaak.
De daders hebben de computers in twee
keer rijden met een busje afgevoerd,
waarbij het nummerbord niet te
ontcijferen was.”
Martin Boers, hoofd Dienst Interne
Zaken, waar ook de beveiliging onder
valt, vindt het “niet logisch” dat Veer in
zijn artikel de TU/e met name genoemd
heeft. Volgens Boers leverde het
onderzoek van Hoffman geen verdachten
op. Wel werd geconcludeerd dat een
aantal mensen niet goed gefunctioneerd
had en twee mensen werden daar
disciplinair voor aangepakt, aldus
Boers. Gezien de persoonlijke aard van
de kwestie is dat ook het enige dat hij
erover kwijt wil.
Overigens lieten Boers en hoofd
beveiliging Mirjam Jahnke begin april
2010 in Cursor al weten dat er het
nodige mankeerde aan de beveiliging.
Jahnke: “We hebben met name naar het
sleutelbeheer gekeken en de registratie
daarbij. Het liefste zouden we bij elk
gebouw een elektronische sleutelkluis
willen invoeren, maar dat is niet voor elk
gebouw even makkelijk te realiseren en
het is ook een flinke kostenpost.
Gebouwenbeheerders moeten daar zelf

Ach en Wee

hun afweging in maken, maar gebrui
kers ervan zijn er al snel enthousiast
over. Maar ook zonder zo’n kluis is een
goede registratie mogelijk, dat zien we
bijvoorbeeld bij het Paviljoen. Ook is er
vorig jaar een slag gemaakt door alle
procedures nog eens goed door te
nemen en aan te scherpen. Het is goed
om die weer eens op te frissen, want het
kan routine worden. Tijdens en rond
feestdagen, wanneer de TU/e slechts
spaarzaam bevolkt is, vragen we nu aan
groepen die dan nog met werkzaamheden bezig zijn, daar ook zelf goed
toezicht op te houden. Mensen moeten
ook zelf hun verantwoordelijkheid
nemen.”
“Maar”, zegt Boers tot slot, “ook met al
deze maatregelen kun je geen water
dichte garantie geven dat dit nooit meer
zal voorkomen.” (HK)

[E]

The perpetrators
responsible for 2009’s
major computer theft
will probably never be caught. Initially,
two of TU/e’s security were suspected
of being accomplices. Later, they were
accused of gross neglect of duty.
In December, Fred Veer, executive at
the AC Hop union, elaborately discus
sed the matter in the union’s paper.
According to ing. Mirjam Jahnke, head
of TU/e’s security, security has been
improved by now.
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Prof.dr.ir. Jan Blom bij opening co-locatie KIC InnoEnergy Benelux:

“We zijn de spelregels nog
steeds aan het uitvinden”
Emeritus hoogleraar Jan Blom, ad
interim manager van de co-locatie van
de KIC InnoEnergy Benelux, betitelde
het samenwerkingsverband dinsdag 25
januari als een spel en een leerproces.
De co-locatie, die fysiek gevestigd is in
Connector (het oude TeMa-gebouw) en
waarbinnen de TU/e en de Universiteit
van Leuven nauw samenwerken, werd
op die dag officieel geopend.
Blom: “De KIC InnoEnergy is een nieuw
spel, waarbij we de regels nog steeds
aan het uitvinden zijn en waarbij nog
niet duidelijk is wie er uiteindelijk gaat
winnen.” Binnen deze Knowledge &
Innovation Community (KIC), die zich
richt op duurzame energie, is het de
bedoeling dat kennisinstituten en
bedrijven de komende jaren nauw gaan
samenwerken. Blom geeft leiding aan
één van de zes locaties die begin vorig
jaar werden uitverkoren door het
Europese Instituut voor Innovatie en
Technologie (EIT).
De co-locatie Benelux richt zich op
duurzame energie voor gebouwen en
steden. De TU/e en Leuven zullen ook
een bijdrage leveren op het gebied van
biomassa, kernfusie en zonne-energie.
Ook in Duitsland, Zwitserland, Polen,

Zweden en Spanje bestaan locaties. Het
EIT steekt er jaarlijks tussen de 20 à 25
miljoen euro in en hoopt dat met deze
aanpak onderzoekers nog nadrukke
lijker rekening gaan houden met de
behoeften van de industrie bij het
vormgeven van hun onderzoeksprojec
ten. Uiteindelijk moet dat nieuwe
producten en diensten opleveren, zo
vertelt Blom.
Dit jaar moet een belangrijke slag
gemaakt worden, volgens de algemeen
directeur van de KIC, de Spanjaard
Diego Pavia Bardaji, die de opening ook
bijwoonde. De van Atos Origin
afkomstige ceo ziet de KIC nu nog als
een baby die snel moet leren kruipen en
lopen. Bardaji: “Laten we zeggen dat we
nu officieel bestaan en dat onze ouders
geld op onze bankrekening hebben
gezet. Nu moeten we hard aan het werk,
want er moet in 2011 veel werk verzet
worden. We hebben het dit jaar over een
onderzoekscapaciteit van zeshonderd
manjaren.”
Volgens TU/e-rector Hans van Duijn
bestaat er nu een goede basis om op
voort te bouwen en is er ook een prima
de relatie met Leuven. “Het komend
halfjaar zullen er voor deze KIC bij het
zevende kaderprogramma van EU

Algemeen KIC-directeur, de Spanjaard
Diego Pavia Bardaji. Foto | Rien Meulman

belangrijke beslissingen genomen
worden. Ook willen we nog meer
bedrijven aan boord zien te halen”,
vertelde Van Duijn. (HK)

[E]

Last Tuesday, January
25, professor emeritus
Jan Blom, ad interim
manager of co-location
Benelux’s KIC InnoEnergy, described
the joint venture as both a game and
a learning process. He said so on the
day the co-location, which is a close
collaboration between TU/e and Leuven
University seated in Connector (the
former TeMa building) was officially
opened.

Advertentie

Ir. Ruud Eichhorn, vorig jaar afgestu
deerd bij de faculteit Werktuigbouw
kunde, is met zijn scriptie genomineerd
voor de Shell Masterprijs 2010. Op 15
februari wordt de prijs, waar een bedrag
van vijfduizend euro aan vastzit, toegekend aan de beste scriptie over
duurzaamheid en technologie.
Eichhorn, die inmiddels op hetzelfde
onderwerp promoveert, acht zichzelf
“best wel kansrijk”.
Eichhorn deed bij de capaciteitsgroep
Verbrandingstechnologie onderzoek
naar een brandstofbesparend systeem
voor een benzineauto; het zogeheten
Waste Energy Driven Airconditioning
System (WEDACS). Dit systeem wordt
aangedreven door energie die nu nog
verloren gaat. Bij dit ontwerp wordt de
smoorklep in de luchtinlaat van een
auto vervangen door een kleine turbine,
waardoor energieverlies ongedaan
wordt gemaakt. De turbine zorgt voor
rotatie-energie, die de dynamo van de
auto aandrijft. Op die manier wordt
minder energie en dus ook minder
benzine verbruikt. Daarnaast kan het
systeem ook de airco gratis koelen en
de auto sportiever laten rijden.
Eichhorn: “Het idee voor WEDACS is
afkomstig van Michael Boot. Michael
had echter geen tijd om het zelf verder
te onderzoeken, omdat hij bezig was
met onderzoek naar een methode om de
roetuitstoot van dieselmotoren te

verminderen. Dat is hem gelukt door
een beter mengproces van brandstof en
zuurstof te ontwikkelen en daar is hij
vorig jaar op gepromoveerd. Ik ben toen
met dit onderwerp aan de slag gegaan
voor mijn afstuderen en nu werk ik
eraan voor mijn promotie. Ik hoop over
vier jaar een goed werkend prototype af
te leveren.”
Maakt-ie 15 februari kans op de
hoofdprijs? “Ik moet die dag ook een
korte presentatie geven, maar denk dat
dit onderwerp wel aanspreekt en een
kans maakt.” Naast Eichhorn zijn nog
twee Delftse en twee Twentse afstudeerders genomineerd. (HK)

[E]

Ir. Ruud Eichhorn, who
graduated at Mechanical
Engineering last year,
was nominated for the 2010 Shell
Master Award for his thesis. On February 15, the five-thousand euro prize
will be awarded to the graduate who
wrote the best thesis on sustainability
and technology. At the Combustion
Engineering capacity group, Eichhorn
researched a fuel-saving system for cars
that run on gas. He dubbed it the Waste
Energy Driven Air Conditioning System
(WEDACS).

Oefenspel voor
ondernemers

Keuzevak filosofie (0FC11)

Filosofie en
causaliteit
Docent: prof. dr. Palmyre Oomen, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte
In dit college verkennen we het denken over ‘causaliteit’ vanuit zeer
verschillende invalshoeken: Spelen redenen een causale rol? Kunnen
natuurwetten oorzaken zijn? Is binnen een complex van oorzaken dé ene
‘verantwoordelijke’ oorzaak aan te wijzen? Daarbij komen al doende vele
grote thema’s uit de filosofiegeschiedenis aan bod.
Werkvorm: inleiding en het samen lezen en bespreken van teksten van
klassieke filosofen (Aristoteles, Thomas van Aquino, David Hume,
Immanuel Kant) én van denkers uit het moderne causaliteitsdebat.
De impact van de zeer verschillende filosofische posities wordt
geïllustreerd met voorbeelden zoals o.m. de mind-body problematiek
en het technisch handelen.

Wanneer

: Semester B (kwartielen 3 en 4)
dinsdags 13.45-15.30 uur, vanaf 1 februari 2011
Waar
: IPO-gebouw zaal 0.98
Studiepunten : 4 ECTS
Voor wie
: voor studenten van álle faculteiten
geen voorkennis vereist
Inschrijving
: via Studyweb
Indien gewenst kan dit vak ook meetellen voor het Certificaat Filosofie
van de TU/e, zie: http://onderwijs.ieis.tue.nl/nl/certificaten/prst

Meer informatie op http://owinfo.tue.nl bij vakcode 0FC11,
of via de docent: prof.dr. Palmyre Oomen, T: 024 –3566545, E: p.m.f.oomen@tue.nl.
cursor-thomas more 110114.indd 1

Werktuigbouwer
in de race voor
Shell Masterprijs

17-01-2011 13:21:45

Onderzoekers van de faculteit IE&IS
hebben een computerspel ontwikkeld
dat ondernemers leert hoe ze het best
in korte tijd een product op de markt
kunnen brengen. Het spel is inmiddels
uitgetest op alumni van Technische
Bedrijfskunde van de TU/e en leden van
de Product Development & Management Association (PDMA.NL).
De zogeheten ProductOntwikkelingsGame is ontwikkeld door dr.ir. Kim van
Oorschot en prof.dr. Fred Langerak. Het
computerspel is een simulatie van het
ontwikkelingsproces van een nieuw
product.
Het spel is gebaseerd op bestaande
literatuur en is getest op meer dan
zeventig cases. De speler wordt
gevraagd om in zestig weken, met een
budget van zes ton, een nieuw product
op de markt te brengen op zo’n manier
dat de opbrengst maximaal is. Elke vier
weken krijgt de speler de mogelijkheid
om de omvang van het team en/of de
complexiteit van het eindproduct aan te
passen. Deze ingrepen beïnvloeden de
personeelskosten, de tijd die het kost
om het product op de markt te brengen
en de uiteindelijke opbrengst op de
markt.
Neem je meer mensen aan, of ontsla je
ze juist om kosten te besparen? Of
probeer je de verliezen te compenseren
door het product te verbeteren zodat je
het duurder kunt verkopen?
Ingrijpen als het project vertraging
oploopt is beter dan dingen op hun

beloop laten, concluderen de onderzoekers in een later dit jaar te verschijnen publicatie. Uit het spel komt echter
geen beste beslissingsstrategie naar
voren. Het is een voortdurende afweging
van tijd, kosten en kwaliteit.
Er zijn nog geen concrete plannen om
het spel op de markt te brengen, vertelt
maker Kim van Oorschot. “We hebben
het spel vooral ontwikkeld om
onderzoek mee te doen. We willen het
spel nu nog door veel meer mensen
laten spelen om te kijken hoe en
wanneer ze beslissingen nemen. Maar ik
kan me ook voorstellen dat we een
bedrijfsspecifieke versie maken als
trainingstool voor een groot bedrijf.” (TJ)
Speel het spel op:
http://tinyurl.com/69cpl6y

[E]

IE&IS researchers
developed a computer
game that teaches entre
preneurs the best way
to market a product in a short period
of time. The game has already been
tested by some of TU/e’s Technology
Management alumni and members of
the Product Development & Management Association (PDMA.NL). Play the
game at: http://tinyurl.com/69cpl6y.
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Mobiele promotietrajecten
bij Designed Intelligence

Lezing oud-EU-commissaris Andriessen

De Designed Intelligence unit (Industrial
Design) is gestart met ‘mobiele’
promotietrajecten op het gebied van
Interactive and Cognitive Environments
(ICE). Daarvoor is een consortium
opgericht met vier andere Europese
universiteiten. Ook bedrijven sluiten
zich aan.

Voormalig commissaris van de EU Frans
Andriessen geeft donderdag 3 februari
een lezing aan de TU/e in het kader van
het College Techniek, Vrede en Veiligheid. Het thema is: ‘Europa onder vuur’.
Andriessen zal zijn kijk geven op de
scepsis binnen de lidstaten over de EU.

Promovendi zullen de eerste helft van
hun traject volgen aan de ene universiteit en de andere helft aan een
partneruniversiteit. Daarnaast volgen ze
een traject van zes maanden in een
bedrijf. De vier partneruniversiteiten zijn
de Università degli Studi di Genova
(Italië), Queen Mary (Groot-Brittannië),
Universität Klagenfurt (Oostenrijk) en de
Universitat Politècnica de Catalunya
(Spanje). In Nederland hebben zich tot
nu toe het Maxima Medisch Centrum en
Philips Research Laboratories aangesloten. Naar verwachting volgen er

binnenkort meer zakelijke partners.
Behalve promotietrajecten zal het
ICE-consortium ook Summer Schools en
conferenties gaan organiseren.
Volgens dr. Wei Chen, UD bij Designed
Intelligence, is er veel respons op de
wereldwijde werving van promovendi.
“Door de mobiele opzet bieden we een
waardevol netwerk. Zo zijn er voor elke
promovendus minstens twee super
visors van verschillende universiteiten.
Er hebben honderden kandidaten
gereageerd.” Bij elke universiteit zijn
deze maand twee promovendi gestart,
tien in totaal dus. Dit jaar komen daar
nog negen nieuwe bij.
De TU/e is betrokken bij vier projecten.
Drie in samenwerking met Spanje:
Enhancing Awareness in Dynamic
Research and Education Activities,
Automatic Modelling of Users’ Mental
Models, Assisted Health, en één met

Italië: Building 3D Virtual Environments.
Voor het programma is een aanzienlijk
budget vrijgemaakt door de Europese
Commissie: 4,8 miljoen euro. Het ICE is
een van de in totaal 22 zogeheten Joint
Doctorates die EU-subsidie krijgen. (SK)

[E]

Industrial Design’s
Designed Intelligence
Unit started their
‘mobile’ PhD programs in the field of
Interactive and Cognitive Environments
(ICE). To this end, a consortium was
founded with universities in Italy, Great
Britain, Austria and Spain. Companies
are joining as well. PhD students will
spend the first half of their research at
one university, and conclude their PhD
at a partner university. Apart from that,
they will also complete a six-month
program at a company.

Eigen bijna-bachelors nu
ook welkom op masterdag
De TU/e nodigt dit jaar voor de
masterdag op 28 februari ook nadrukkelijk de eigen studenten uit die op het
punt staan hun bachelor te halen. In
toenemende mate wil ook die groep
geïnformeerd worden over vervolgmogelijkheden aan de TU/e. Via het
Onderwijs en Studenten Service Centrum
is nog meer begeleiding mogelijk.
Volgens dr. Karen Ali, hoofd STU, kozen
studenten aan de TU/e in de eerste jaren
na de invoering van het bachelor/
master-systeem doorgaans voor de
aangrenzende masteropleiding. “Maar
de afgelopen twee jaar zien we bij STU
een duidelijke toename van het aantal
gesprekken van studenten met onze
studiekeuzeadviseurs over hun
masterkeuze”, zegt Ali. “Onze studenten
realiseren zich steeds beter dat ze met
dit extra keuzemoment hun studieloop-

baan zo optimaal mogelijk kunnen laten
aansluiten bij hun interesses en
competenties. Studieloopbaanbegelei
ding speelt hierbij een zeer belangrijke
rol. We begeleiden en ondersteunen
studenten bij het vormgeven van hun
loopbaan tijdens de gehele studie.”
Tot op heden waren de masterdagen aan
de TU/e alleen toegankelijk voor
niet-TU/e-studenten. Nu worden dus ook
de eigen studenten ervoor uitgenodigd.
Tijdens de masterdag wordt informatie
gegeven over de verschillende
opleidingen aan de TU/e en is specifieke
aandacht voor de begeleiding van dit
keuzeproces. Ali: “Voorlichting is een
voorwaarde voor goede keuzecoaching,
maar keuzecoaching behelst meer dan
enkel goede voorlichting. Tijdens de
masterdag worden bezoekende
studenten middels opdrachten en
persoonlijke gesprekken met een

studiekeuzeadviseur gecoacht in dit
proces. Na de masterdag organiseert het
STU ook nog een masterkeuzeworkshop
voor de eigen studenten, waarbij dieper
ingegaan wordt op het keuzeproces.
Onze studenten kunnen zich hiervoor
inschrijven tijdens de masterdag.”(HK)

“Een oud-collega van de verdachte heeft
op persoonlijke titel en uit betrokkenheid met hem in het weekend het voorstel gelanceerd om een inzamelactie
voor hem te starten”, aldus TU/e-woord-
voerder Peter van Dam. Ook deze oudcollega is niet meer werkzaam aan de
TU/e. “De TU/e houdt zich afzijdig in
deze kwestie. Dat is de gedragslijn die
we bij dit soort zaken hanteren”, aldus
Van Dam.
Een dag na de aanhouding van de

alumnus, vrijdag 21 januari, stonden de
eerste Britse journalisten bij Vertigo op
de stoep. Middels een mail aan medewerkers en studenten ontraadde het
faculteitsbestuur van Bouwkunde hen
om die journalisten te woord te staan.
Toch zijn er inmiddels zowel in Nederlandse als Britse media al commentaren
van (oud-)medewerkers te vinden.
Volgens Van Dam staat het iedereen vrij
om op persoonlijke titel iets te zeggen,
“maar vragen wij om daar niet de naam
van de universiteit bij te gebruiken.”
De 25-jarige Joanne Yeats verdween op
17 december. Haar lichaam werd op
eerste kerstdag gevonden op een
landweggetje enkele kilometers van
haar woning in Bristol. De moord trok in
heel Engeland veel aandacht. Een
tv-uitzending van het opsporingsprogramma Crimewatch leverde vorige
week bijna driehonderd tips op. Mede
aan de hand hiervan werd op 20 januari

De lezing van Andriessen is van 13.45
tot 15.30 in zaal 1 van het Auditorium.

[E]

On Thursday, February
3, former EU Commissioner Frans Andriessen
will be giving a talk at
TU/e in light of the lecture Engineering, Peace and Safety. Theme of the
talk is ‘Europe under fire’. Andriessen
will present his view on EU skepticism
among its member countries. He will
be talking from 1.45-3.30PM in hall 1 of
the Auditorium.
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[E]

This year, TU/e students
about to receive their
Bachelor degrees are
expressly invited to the university’s
Master Day on February 28. This
group of internal students wants to be
thoroughly informed about their possi
bilities at TU/e as well. The Education
and Student Service Center (STU) offers
even more elaborate counseling.

TU/e zamelt géén geld in voor
van moord verdachte alumnus
Engelse en Nederlandse media
besteden sinds vorige week donderdag
veel aandacht aan de arrestatie van een
alumnus van Bouwkunde, die wordt
beschuldigd van de moord op zijn
buurvrouw in het Engelse Bristol. Het
bericht dat aan de TU/e geld voor hem
zou worden ingezameld door oudmedewerkers en hoogleraren, is onjuist
en inmiddels door diverse media weer
gecorrigeerd.

In Nederland stelt vooral de PVV zich
onverzoenlijk op tegenover de Europese
beleidsmakers. De partij van Geert
Wilders lijkt navolging te krijgen, want
ook de coalitiepartners VVD en CDA
stellen het EU-beleid steeds steviger
aan de kaak. Zo willen ze bijvoorbeeld
de financiële verplichtingen van
Nederland verminderen. Relatief was
ons land in 2010 nog steeds de grootste
nettobetaler aan de EU. Er vloeit aan
subsidies minder geld terug dan de 2
miljard euro (0,36 procent van het
nationale inkomen) die jaarlijks in de
Europese pot wordt gestopt. Daar staat
tegenover dat Nederland jarenlang
netto-ontvanger was dankzij landbouwsubsidies.
Hoewel de EU ontegenzeggelijk ook

goede dingen voortbrengt, blijft het
imago van een bureaucratisch,
geldverslindend orgaan, geleid door
politieke zakkenvullers, hardnekkig
overeind. Andriessen is de man bij
uitstek om dat beeld te nuanceren. De
voormalige KVP-leider en minister van
Financiën, is een van de weinigen die
drie opeenvolgende termijnen Europees
Commissaris was. De oud-vice-voorzitter
weet als geen ander hoe de politieke
machinaties binnen de EU werken. (FvO)

Vincent T. in zijn woonplaats Bristol als
verdachte aangehouden. Drie dagen
later werd hij officieel aangeklaagd voor
de moord op Yeats. De Nederlander is
intussen uit veiligheidsoverwegingen
van Bristol overgebracht naar een
andere gevangenis. Hij komt niet op
borgtocht vrij en blijft zeker tot maandag
31 januari in hechtenis, zo melden de
Britse media. (FvO/HK)

[E]

Ever since last Thursday,
both British and Dutch
media have been provi
ding extensive coverage
of the arrest of an Architecture, Building & Planning alumnus who is being
accused of the murder of the British
Joanna Yeats. The report that former
TU/e employees and professors are
collecting money for the suspect are
false, and have already been rectified
by several media outlets.

Leonid Ivonin. Foto | Bart van Overbeeke

“Ik vind het leuk om een
pionier te zijn”
Sinds drie weken is de Russische
Leonid Ivonin werkzaam als promo
vendus bij de unit Designed Intelligence (Industrial Design). Hij is een
van de eersten in de nieuwe Erasmus
Mundus-promotietrajecten. Daarbij
volgen promovendi de eerste helft van
hun traject aan de ene universiteit, en
de andere helft aan een andere. Het
project dat hij start in Eindhoven, zal
Ivonin afronden aan de Universitat
Politècnica de Catalunya in Spanje.
Wat ga je precies doen?
“Ik zit in het focusgebied Enhancing
Awareness in Dynamic Research and
Education Activities. Op dit moment
ben ik dat gebied voor mezelf aan het
definiëren, en aan het zoeken naar
een persoonlijk project dat daar
binnen past. Waarschijnlijk wordt het
iets op het gebied van ‘personal
health care’, waarbij mensen thuis
behandeld worden, in plaats van in
een ziekenhuis. Zeker als het gaat om
ouderen is dat vaak wenselijk. Je kunt
bijvoorbeeld met sensoren de vitale
functies monitoren, en dan een
diagnose stellen of zelfs een
behandeling toepassen.”

Waarom heb je voor dit gesplitste
traject gekozen?
“Ik vind deze constructie interessant.
Maar ik heb vooral voor dit project
gekozen omdat het helemaal nieuw is,
ik vind het leuk om een pionier te zijn.”
Je bent hier nu drie weken, wat is je
eerste indruk van Nederland?
“It’s a perfectly safe place to walk! Er
is niets waardoor je vernietigd kunt
worden, haha. Zeker op zondag is het
ontzettend stil op straat, echt
verbazingwekkend. Ik heb mijn hele
leven in een grote steden gewoond;
Moskou en Rome. Moskou is enorm
groot en druk, dus zo’n klein stadje is
nieuw voor me.”(SK)

[E]

Three weeks ago, the
Russian Leonid Ivonin
started on his PhD at the
Designed Intelligence
Unit (Industrial Design).
He is one of the first people to participate in the new Erasmus Mundus
PhD program, for which PhD students
do half of their research at the one
university, and half at another. Ivonin
will complete the project he started in
Eindhoven at the Universitat Politècnica de Catalunya in Spain.
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Algemeen
TEACH: teaching support for TU/e staff |
Workshop ‘Other types of assessment’
(TRD36)
This workshop addresses ‘non-standard’
methods of assessment such as reports,
posters, presentations, etc. Attention
is paid to the assessment criteria and
indicators, and selecting the appropriate
assessment instrument.
The workshop takes place on 15 March
2011 from 13.30 – 17.00 hours. This
workshop is part of the BKO training
program and is given by Gerard van de
Watering. For further information
regarding this workshop please contact
Esther Vinken (e.vinken@tue.nl).
Enrolment occurs through Studyweb:
http://Studyweb.tue.nl
Participation by teaching staff of the
TU/e is free of charge.
Secretaresse Support TU/e | Teamlid
gezocht
Het secretaresse support team van de
TU/e bestaat nu uit vier vrijwilligers.
In onze dagelijkse job zijn wij secre
taresses bij een van de faculteiten of
diensten. Op vrijwillige basis vormen
wij het Secretaresse Support Team.
Een team dat nastreeft twee keer
per jaar een informele, leerzame en
gezellige bijeenkomst te organiseren
voor alle secretaresses binnen de TU/e.
Als lid van het Secretaresse Support

27 januari 2011

Team lever je een actieve, enthousiaste,
organisatorische en administratieve
bijdrage aan de activiteiten die we voor
de TU/e secretaresses organiseren.
Hierbij maken we graag gebruik van
je sterkste kant en voorkeur!
Onze verwachtingen: enthousiasme,
creativiteit, organisator, initiatief;
aanwezig zijn bij onze vierwekelijkse
meetings en tijdens deze meetings
actief deelnemen aan brainstorm en
discussie; eigen ideeën aandragen;
bereidheid in eigen tijd ideeën uit
te werken en vergaderingen en
bijeenkomsten voor te bereiden.
Wij bieden: een platform om je ideeën
over secretaresse bijeenkomsten
en netwerken kenbaar te maken en
actief om te zetten in daden; een klein
enthousiast en gezellig open team
waar je je zegje kunt doen.
Heb je interesse of wil je meer weten
neem dan contact op met Nora van
den Berg (n.h.v.d.berg@tue.nl,
tel. 3101, HeO 4.34).

FACULTEITEN
Alle faculteiten | Keuzevak ‘Filosofie
en causaliteit’ (0FC11)
Docent: prof.dr. Palmyre Oomen,
bijzonder hoogleraar wijsbegeerte.
Periode: Semester B (kwartielen 3 en 4)
Tijd: dinsdags 13.45 - 15.30 uur
Aanvang: 1 februari
Plaats: IPO, zaal 0.98

Studiepunten: 4 ECST
Toegankelijk voor: studenten van alle
opleidingen, geen voorkennis vereist
Inschrijving: via Studyweb
Indien gewenst kan dit vak ook
meetellen voor het ‘Certificaat Filosofie’
van de TU/e.
Voor meer informatie: zie OWINFO,
of neem contact op met de docent:
024 - 3566545, p.m.f.oomen@tue.nl.

MENSEN
Bureau Promoties en Plechtigheden |
Promoties
Drs.ing. B.J. Arnoldus verdedigt op
dinsdag 1 februari zijn proefschrift tegen
de bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘An Illumination of
the Template Enigma Software Code
Generation with Templates’. Arnoldus
promoveert aan de faculteit Wiskunde
& Informatica. De promotor is
prof.dr. M.G.J. van den Brand.
Ir. S. Nijdam verdedigt op donderdag
3 februari zijn proefschrift tegen de
bedenkingen van een commissie.
Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘Experimental
Investigations on the Physics of
Streamers’. Nijdam promoveert aan
de faculteit Technische Natuurkunde.

Advertenties

De promotoren zijn prof.dr. U.M. Ebert
en prof.dr.ir. G.M.W. Kroesen.

STUDENTENLEVEN
T!nt | Workshop meditatie
Workshop meditatie: We hebben veel te
doen en onze agenda staat vaak overvol.
Daarom begint Tint de week met
meditatie. De ontspanning die dit
oplevert geeft weer energie voor de rest
van de week. Ook behoefte aan meer
rust en energie? Geef je dan snel op via
tint@tue.nl. Datum: maandag 31 januari
en 7,14,21,28 februari. Tijd: 17.00-18.30
Kosten: Gratis. Locatie: De Kapel,
Kanaalstraat 6 in Eindhoven.

DIVERSEN

5 Feb
OPEN
DAG

… woont in een
drijvende woning

se
o p De H a ag l
H o ge s ch o o

Toe aan een nieuwe studie?

… werkt aan de
ontwikkeling en
productie van gezonde
voedingsmiddelen

VACATURES
Docenten Trainer, DPO, v83.1302, 1,0,
Tijdelijke aanstelling met uitzicht op
vast dienstverband - Schaal 11 CAO
Nederlandse Universiteiten.
Postdoc/Scientific programmer
AgentschapNL project, Faculteit W&I,
V32.1304, 1,0, 8-12 months, Schaal 10
CAO Nederlandse Universiteiten.
Postdoc: A numerical model for film
blowing of semi-crystalline polymers,
Faculteit WTB, V35.1303, 1,0, 2 years,
Schaal 10 CAO Nederlandse
Universiteiten.
Voor meer informatie ga naar:
http://jobs.tue.nl.

Webspace nodig?

Denk eens aan:

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

• Climate and Environment
• Process & Food Technology
• Industrial Design Engineering
of één van onze 16 andere technische
opleidingen.
Kom naar de Open Dag van De Haagse
Hogeschool (ook op de TU-campus in Delft)
en laat je persoonlijk informeren over je
mogelijkheden.

Vredescentrum | Gastcollege door
Frans Andriessen
Donderdag 3 februari geeft oud-EUcommissaris mr. Frans Andriessen een
gastcollege aan de TU/e. De titel van zijn
lezing is ‘Europa onder vuur’. Dit college
is de eerste in de cyclus ‘Techniek, Vrede
en Veiligheid’ en zal zijn in collegezaal 1
van het Auditorium, aanvang 13.45 uur
tot ca 15.30 uur.
Een student raakt later ook vaak
betrokken bij diverse politieke
verhoudingen. De oud-EU-commissaris
(oftewel EU-minister) spreekt uit
ervaring over diverse Europese
handelsbetrekkingen. Eerder was hij
in ons eigen land minister voor
Economische Zaken. Daarbij gold hij
als voorvechter voor de EU.

Blijft de euro stabiel met Portugal,
Griekenland en Ierland? Welke rol
speelt de techniek bij alle internationale
bewegingen? Welke gevolgen heeft dit
alles voor de positie van toekomstige
ingenieurs? De collegeserie TVV
besteedt aandacht aan de wisselwerking
tussen techniek, vrede en veiligheid.
De techniek niet voor oorlog gebruiken,
maar voor de vrede, is het motto.
Dit keuzecollege, waar ook anderen
welkom zijn, is speciaal voor derde- en
vierdejaars studenten (bachelor en
master) van alle studierichtingen.
Er zijn studiepunten mee te behalen.
De volgende colleges voor dit studievak
zijn eveneens op donderdagmiddag.

… rennen naar
een hoger niveau
brengt

dehaagsehogeschool.nl

Opinie | 7

Vox Academica
Dr. Peter Bobbert, UHD Theory of Polymers
and Soft matter, Technische Natuurkunde

Natuurkundige
revolutie in zicht door
de nieuwe kilo
Internationale wetenschappers zijn deze
week bijeen gekomen om de
herdefiniëring van de kilo te bespreken.
De kilo is namelijk nog de enige
SI-eenheid (het Internationale Stelsel
van Eenheden) die door een fysiek
object wordt gedefinieerd. Het probleem
is echter dat deze cilinder van platina en
iridium een schommelende massa heeft.
Er willen om onduidelijke redenen nog
wel eens wat atomen afgaan, of juist
vuiltjes bijkomen. Tijd dus voor een
wetenschappelijke formule. Maar
waarom is het zo lastig een waterdichte
definitie van de kilo te vinden, en wat
heeft deze herdefiniëring verder tot
gevolg?
“Al in 2005 werd besloten dat er een
nieuwe definitie van de kilo zou moeten
komen. Maar tot op heden is er nog
steeds geen overeenstemming bereikt
over de manier waarop de kilo bepaald
moet gaan worden”, legt theoretisch
fysicus dr. Peter Bobbert uit. “Er zijn
ruwweg twee manieren om de kilo heel
nauwkeurig te definiëren: door het tellen

van atomen en met de zogenaamde wattbalans. Bij die eerste optie wordt een
bepaalde hoeveelheid atomen van een
bepaald materiaal zeer nauwkeurig
geteld. Silicium-28 is bijvoorbeeld heel
geschikt, dat is de meest voorkomende
stabiele isotoop van silicium. Daarna
kun je dus zeggen: een kilo is precies
zoveel atomen silicium. Je moet dan
denken aan een hoeveelheid in de range
van 1023 tot 1024 atomen, dat is gigantisch veel. Maar er zijn technieken om al
die atomen te tellen, dus het is mogelijk.
Bovendien is deze manier makkelijk te
begrijpen. En dat speelt ook een rol,
want naast de wetenschappelijke
betekenis heeft de kilo ook een
commercieel en cultureel belang:
mensen willen een kilo kunnen
vastpakken.”
“Ik denk echter dat de wattbalans de
nieuwe kilo gaat definiëren. Die is
mogelijk net iets nauwkeuriger dan de
atoomtelling. Door de standaard kilo op
zo’n balans te zetten in een magnetisch
veld, kan de elektromagnetische kracht

Effe zeuren
Nu de sneeuw en andere vormen van
voetgangershinder zijn verdwenen,
heb ik mijn après-lunchwandelingen
over de TU/e-campus hervat.
Wat de sneeuw betreft heb ik een
vraag. Er lag onlangs nog een flinke
berg naast de parkeerplaats bij de
containerflats. Hoelang blijft zo’n berg
sneeuw zichtbaar, en hoe groot moet
de berg zijn om nog zichtbaar te zijn
bij het begin van de winter van
2011-2012?
Mijn wandeling voert soms langs de
achterkant van de Tuimelaar. Ik versnel
daar mijn pas, omdat ik vrees anders
verdacht te worden van een te grote
belangstelling voor kleuters.
Na deze horde wandel ik over een
grasveld met een grote tamme
kastanjeboom, waar ingewijden in het
seizoen de kastanjes bij tientallen
oprapen - niet verder vertellen.
Dan kom ik uit bij de uiterste
oostvleugel van het Paviljoen. Tot mijn
verbazing zie ik daar iemand achter
zijn bureau zitten met een vel papier.
Zou die nou ook ‘on line’ zijn, of
behelpt hij zich nog met zo’n zware
zwartbakelieten telefoon? Die dingen
zag ik als scholier geproduceerd worden
bij een excursie naar de Heemaf in
Hengelo: een stukje kunststof ter
grootte van een sjoelschijf ging in een
masjien, en na overhalen van een
hendel kwam een glimmende zwarte
telefoonhelft tevoorschijn. Toen het
summum van automatisering.

Iets verderop, aan het eind van het
gebouw, is een vergaderzaal, waar ik
in mijn jeugd wel eens een faculteitsvergadering van Bdk heb bijgewoond.
Het ziet er onbewoond en onbewoonbaar uit. Het zou me niet verbazen, als
daar bij het openen van een kast een
skelet uit de jaren vijftig naar buiten
zou komen tuimelen.
De mensen die het Paviljoen bewonen,
willen daar voor geen prijs weg; net als
bejaarden, die hun stoffige stulp niet
willen ruilen voor een glimmend
bejaardenoord met vrij uitzicht.
Speciaal de binnenplaats, patio of
atrium is zeer geliefd; ooit scharrelden
daar kippen rond. Het schijnt, maar dat
schijnt al decennia, dat het Paviljoen
gesloopt gaat worden en dat de
kreukelige bewoners zullen moeten
verhuizen naar een omgeving die meer
‘van deze tijd’ is.
Onze campus is vol verrassingen.

Fred Steutel | oud-hoogleraar Wiskunde

Dr. Peter Bobbert. Foto | Bart van Overbeeke

bepaald worden die nodig is om die kilo
in evenwicht te houden. In principe
vergelijk je zo de elektromagnetische
kracht met de mechanische kracht.
Hierbij maak je gebruik van de kwantummechanica om in de balans het voltage
en de stroom uiterst precies vast te
leggen. En dat maakt deze manier heel
nauwkeurig.”
“In 2005 waren de foutmarges van beide
methodes nog te groot. Maar de
techniek heeft niet stil gestaan. De
laatste jaren is er veel vooruitgang

geboekt in het maken van een precisie
wattbalans. Toch zijn de huidige
resultaten nog niet consistent genoeg.”

het gaat om cijfers ver achter de komma,
kan ik toch wel zeggen dat er een
behoorlijke revolutie zit aan te komen.”

“De ontwikkeling van supersnelle
elektronica is fantastisch geweest voor
het vastleggen van de SI-eenheden
seconde en meter, maar de kilo bleef
een lastige klant. En de definities voor
de SI-eenheden ampère, candela en mol
zijn aan de kilo gekoppeld. Daarom zal
een nieuwe definitie van de kilo al deze
eenheden ook exacter maken. Hoewel

“Het zal nog wel even duren voor er een
definitief besluit komt, maar ik denk
zeker dat we aan het eind van dit
decennium een nieuwe kilo hebben. En
de oude Parijse standaardkilo? Die is
met de huidige platinaprijzen al snel
zo’n 40.000 euro waard en wordt dus
vast niet zo maar bij het oud vuil
gezet...” (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?

Stéphanie Bex | studente ST en
secretaris ESSF
Wat betekent de TU/e voor jou?
“Voor mij betekende het begin van mijn
studie een nieuwe periode van mijn
leven. Ik ging op kamers, werd meteen
actief bij de studievereniging, en ging
ook fanatiek handballen bij ESZV
Oktopus. Daarnaast moest ik ook nog
m’n draai binnen de studie zien te
vinden. Wat de TU/e en alles eromheen
nu voor mij betekent, is compleet hoe
ik ben. Je leert, naast studeren, ook
jezelf kennen.”
Wat maakt je trots op de TU/e en wat
kan er nog beter?
“Ik geef voorlichting aan vwo-leerlingen
en wat ik belangrijk vind, en ze ook altijd
vertel, is dat alles aan de TU/e zo
persoonlijk is. We zijn in verhouding tot
andere instellingen erg klein, en
daardoor heb je een open sfeer. Erg fijn
voor de kwaliteit van het onderwijs.
We willen graag meer studenten, maar
dan ook alleen als de kwaliteit hetzelfde
blijft. Verder vind ik de mogelijkheid
om jezelf te ontplooien, zoals een
bestuursjaar doen, erg belangrijk.
Ik merk zelf, doordat ik veel dingen

heb gedaan, dat je er veel van leert.”
Wat is het belang van de ESSF?
“De ESSF behartigt de belangen van
de studentensport van Eindhoven. We
hebben op dit moment 39 verenigingen.
Die willen bijvoorbeeld tijdens de Intro
van de TU/e allemaal aan bod komen.
Verder zorgen wij voor de organisatie
van het Universiteits-Fontys team voor
de Batavierenrace en de organisatie
voor het Groot Nederlands Studenten

Studenten Sportweek. Ook dit jaar weer
een groot succes, met het thema Serious
Van Lint. We hebben die week geld
opgehaald voor het Glazen Huis van
3FM dat op de Markt stond in Eindhoven.
Ook is het afgelopen jaar het Universi
teits-Fontys team derde geworden tijdens
de Batavierenrace. De Eindhovense
sporters doen het heel goed, met dank
aan de goede samenwerking met het
Studenten Sportcentrum.”

Stéphanie Bex

Kampioenschap (GNSK). Eindhoven is
vorig jaar eerste geworden op het GNSK
in Enschede, en in 2012 zal het GNSK in
Eindhoven gehouden worden.”
Wat is er bereikt?
“In de laatste collegeweek van het jaar
(voor kerstmis, red.) is de Van Lint

Sport je zelf ook?
“Ik ben handbalkeepster in het tweede
damesteam van ESZV Oktopus.
Momenteel staan wij derde in de
competitie. Damesteam 1 speelt in
een hogere klasse en staat bovenaan.
Ons herenteam staat tweede.” (NS)
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Een veilige pinautomaat om je vinge
Over een jaar of vijf hebben we geen pincode meer nodig om geld
te halen bij een automaat. Een snelle scan van een vingertop
volstaat dan om de identiteit van de klant vast te stellen.
Onderzoeker Ed Busselaar ontwikkelde een prototype dat
de geldautomaat veel betrouwbaarder maakt en fraudeurs
met bankpasjes het nakijken geeft.
Hoewel banken de exacte omvang
verzwijgen, is algemeen bekend dat
het systeem met pinautomaten niet
waterdicht is. Het betaalpasje met
magneetstrip en pincode is een gewilde
prooi voor zogeheten skimmers die de
geheime gegevens op de kaart kopiëren
en vervolgens hun slag slaan.
Het ‘nieuwe pinnen’ met de EMV-chip
zal daar vermoedelijk niet veel aan
veranderen. Een onderzoeksgroep uit
Cambridge heeft al fouten in het nieuwe
systeem ontdekt.
De crux van de beveiliging ligt vooral
in het vaststellen van de identiteit van
de bankklant. Ir. Ed Busselaar heeft
onderzoek gedaan naar een biometrisch
systeem dat werkt met de herkenning
van lijnen en poriën op vingertoppen.
Hij ontwikkelde een uniek prototype dat
de betrouwbaarheid van pinautomaten
enorm opkrikt. Met zijn vingerscan kan
tot bijna een miljoenste achter de komma
worden vastgesteld of een betaalpasje
daadwerkelijk van de bewuste ‘pinner’ is.
Busselaar: “Er is geen tweede vinger ter
wereld, ook niet aan je eigen hand, die
hetzelfde is. Het patroon van vingerlijnen
ontwikkelt zich bij een foetus tussen
de elfde en zeventiende week en is

afhankelijk van een heleboel factoren.
Ook de omgeving, zoals temperatuur
of stress, speelt daarin een rol. Het is
mogelijk dat een kind andere vinger
lijnen krijgt omdat de moeder tijdens
haar zwangerschap naar de Noordpool
gaat in plaats van naar het Caribische
gebied. Ook voor eeneiige tweelingen
geldt dat. Ik heb daar veel literatuur
onderzoek naar gedaan.”

“Ik schuurde mijn
vingers en hield
ze in een vrieskist
om te testen”
De bestaande systemen waarmee
vingerafdrukken worden gescand
bestaan voor 95 procent uit een simpel
prisma met direct licht. Ze werken prima
bij ideale omstandigheden, maar kunnen
geen poriën detecteren. “Een ideale
situatie bestaat niet bij het gebruik van
pinautomaten. De vingers van klanten
zijn nooit helemaal schoon. Er zit altijd
water of stof op waardoor de lichtreflectie
wordt verstoord en geen goed beeld valt

te maken”, zegt Busselaar.
Hij kwam op het idee om strijklicht te
gebruiken, zodat vingertoppen van
meerdere zijden in een grote hoek
worden belicht. Hierdoor ontstaan
schaduweffecten in de vingerdalen, wat
bepalend is voor de mate van contrast.
In combinatie met de hoge reflectie
op de vingertoppen wordt het beeld
aanzienlijk verbeterd. Busselaar bedacht
hiervoor een open ring met ledjes.
De vingertop hoeft niet op een glasplaat
te rusten, zodat vervorming van de
patronen uitblijft.
Een ander opvallend detail is het gebruik
van groen licht. “Alle onderzoek richt
zich, meestal om medische redenen,
op de penetratie van licht in de huid.
Rood is daarvoor dé kleur, dat dringt
diep door in de huid.
Ik heb juist gekeken naar wat er gebeurt
als je penetratie omzet in reflectie.
En dan blijkt dat groen in een golflengte
van 525 nanometer zeer goed reflecteert
en je op 20 millimeter van de vingertop
kunt scannen. Blueray met 400 nanometer
is eigenlijk beter. Je krijgt nog meer
strijklicht en een hogere reflectie,
waardoor je van nóg dichterbij een
vingertop kunt scannen. Maar toen
ik eind jaren negentig begon met
experimenteren, was dat niet te betalen.”
Omdat niet alle vingers even groot zijn,
werkt het prototype van Busselaar met
een telecentrische lens. Hiermee wordt
het verschil opgevangen en blijft de
‘opname’ van een vingerlijnenpatroon
onder alle omstandigheden scherp. Het
uiteindelijke beeld wordt geprojecteerd

op een camera die de juiste resolutie
moet hebben om ook het kleinste
onderdeeltje van een vingertop,
de porie, te zien. “De kleinste porie die
in de wereld ooit is waargenomen, heeft
een doorsnede van zestig micrometer.
Ik heb als norm een pixelgrootte van
dertig micrometer genomen. Dat komt
neer op een resolutie van 800 dpi.
Mocht er ooit ergens een kleinere porie
worden ontdekt, dan kan ik die zeker
definiëren.”

“Vingerafdrukken
lijken steeds meer
geaccepteerd”
Busselaar testte de betrouwbaarheid
van het systeem aan de hand van een
statistische analyse. Een belangrijke
graadmeter daarvoor was de verdeling
van de poriën over een vingerlijn. “Er zit
geen aanwijsbare systematiek in.
De poriën zijn niet homogeen, maar ook
niet lukraak verdeeld. Ze liggen eigenlijk
heel gek, maar dus ook heel kenmerkend
gedistribueerd over de vinger en op de
vingerlijnen. Poriën zijn binomiaal
verdeeld. Twintig poriën op één
vingerlijn zijn al voldoende om iemand
tot een miljoenste achter de komma te
identificeren. Dat was voor mij een
eyeopener. Ik heb alles uitgeprobeerd,
mijn vingers geschuurd en zelfs in
een vrieskist gehouden om te testen.
Maar je blijft nog steeds genoeg poriën

zien om iemands identiteit vast te
stellen.”
De banken eisen van een biometrisch
systeem een zogeheten False Acceptance
Rate (FAR) -waarbij een fraudeur ten
onrechte toegang krijgt- van 0,01
procent (1x10-4). De False Rejection Rate
(FRR) -als een klant ten onrechte wordt
geweigerd- moet minimaal 0,005
(5x10-5) zijn. De huidige pinpas is qua
FAR 0,03 procent. Hoe de FRR scoort,
weten de banken naar eigen zeggen
niet. “Maar die is vermoedelijk vele
malen slechter, ik schat 1 of 2 procent.
Ik scoor wat FAR minstens een factor 150
beter (2x10-6) en op FRR op een factor
25. Het is natuurlijk afhankelijk van de
applicatie, maar mijn prototype scoort
in elk geval significant beter dan het
huidige systeem. De banken zeiden bij
aanvang van mijn onderzoek dat ze
minstens tien tot vijftien jaar willen doen
met de magneetstrip. Dus over vier tot
vijf jaar moet er een alternatief liggen.
Ergens rond 2015 zal het zover zijn.”
De banken zetten in op het gebruik van
vingerafdrukken omdat het van alle
biometrische systemen op de minste
weerstand stuit bij klanten. “Toen ik
hieraan begon, werden vingerafdrukken
nog met criminaliteit geassocieerd.
Tegenwoordig moet je al een vingerafdruk afgeven bij het aanvragen van
een paspoort. Het lijkt maatschappelijk
steeds meer geaccepteerd. En er is geen
aantasting van de privacy want met dit
systeem wordt alleen een vingerpatroon
geverifieerd. Er zit geen databank aan

Mysterieus schijnsel op verre planeten
Streamers zijn kortstondige, zwakke ontladingen die voorafgaan
aan vonken en bliksems. In de natuur komen ze voor hoog
boven onweerswolken, maar promovendus ir. Sander Nijdam
(Technische Natuurkunde) wekte deze ontladingen eigenhandig
op in het lab. Onder andere in de nagebootste atmosfeer van
Venus en Jupiter. Hij promoveert op donderdag 3 februari.
Boven onweerswolken is soms een fractie
van een seconde lang een mysterieuze,
oranjerode gloed te zien. Hoewel de
Schotse Nobelprijswinnaar Wilson dit
vluchtige optische verschijnsel al in
1925 voorspelde, duurde het tot 1989
voordat het licht voor het eerst op de
gevoelige plaat werd vastgelegd.
Het bleek te gaan om kilometerslange
streamers; zich razendsnel voortplantende ionisatiekanalen die onder de
juiste omstandigheden ook het pad
effenen voor bliksem. Enkele jaren na
de ontdekking noemde men deze
kortstondige, kleurrijke fenomenen
‘sprites’, naar een karakter uit
Shakespeares Midsummer Night’s
Dream.
Sprites komen waarschijnlijk niet alleen
op aarde voor. Afgelopen jaar legde
ruimtesonde Cassini-Huygens voor het
eerst buitenaardse bliksems vast in de
atmosfeer van Saturnus, wat betekent
dat er mogelijk ook sprites te vinden
zijn. Ook op Venus en Jupiter verwacht
men sprites aan te treffen en de
kenmerken van deze streamers kunnen

ons meer vertellen over de omstandig
heden op deze planeten. Dat was een
van de vele redenen voor promovendus
Sander Nijdam om streamers te
onderzoeken in het lab.
“Er wordt heel weinig experimenteel
onderzoek gedaan naar dit fenomeen”,
vertelt Nijdam. “Dat komt omdat de
geofysici die zich hiervoor interesseren
geen traditie hebben van experimenten,
alleen van waarnemen en modelleren.”

Ook op Venus en
Jupiter verwacht
men sprites aan
te treffen
Nijdam wekte de afgelopen jaren talloze
streamers op in een vacuümtank, gevuld
met gassen van verschillende druk en
samenstelling. Zo onderzocht hij onder
meer mengsels van kooldioxide en
stikstof (de atmosfeer van Venus),

en helium en waterstof (Jupiter).
Niet alleen weerkundigen zijn geïnteres
seerd in streamers. Omdat elke vonk
door een streamer wordt voorafgegaan,
is kennis hiervan relevant voor de
veiligheid van elektrische systemen.
Bovendien hebben streamers diverse
nuttige toepassingen. Zo worden in de
Coronareactor van de faculteit Electrical
Engineering streamers benut om lucht
in verkeerstunnels en varkensstallen
te zuiveren, kun je oppervlakken
waterafstotend maken en ozon
produceren met streamers. Nijdam:
“Je kunt ook streamers opwekken op de
wieken van windmolens of op vliegtuig
vleugels. Daarmee kun je de lucht
stroom vlakbij het vleugeloppervlak
beïnvloeden. Dat maakt dat windmolens
inzetbaar zijn in een groter bereik aan
windsnelheden.”
Streamers zijn op te wekken door een
groot spanningsverschil aan te brengen
tussen twee elektroden. Als de elektrische
veldsterkte hoog genoeg is, vindt er een
‘doorslag’ plaats: er vormt zich een
plasmakanaal, waarin elektronen zich
hebben losgemaakt van hun moleculen.
Om dit kanaal heen ontstaat een
elektrisch geladen schil. De positief
geladen kop van de streamer trekt vrije
elektronen uit zijn omgeving aan die
door het ionisatiekanaal naar het
beginpunt van de ontlading bewegen.
Na verloop van tijd kan het plasma in
de streamer opwarmen en kan een vonk
Sander Nijdam. Foto | Bart van Overbeeke
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ers bij af te likken
gekoppeld met privégegevens. Als je je
pas kwijt bent, zul je een nieuwe moeten
laten aanmaken. Het systeem werkt en
ik weet nu al hoe ik het ga verbeteren.
Het doel is om ze straks voor honderd
tot honderdvijftig euro per stuk te
maken.”
En de truc met een afgehakte vinger
zoals in films wordt getoond? “Ook daar
heb ik aan gedacht. Met het toevoegen
van een infrarood led-lichtje en een

dopplershift kun je eventueel de
bloeddoorloop in een vinger meten.
Maar dat lijkt me wat overdreven.” (FvO)

Ed Busselaar promoveerde
24 januari aan de faculteit Technische
Natuurkunde op zijn proefschrift
‘Design of an optical sensor to
improve the detectability of pores
in fingerprints’.

In de rubriek Sluitstuk

Sluitstuk

vertellen afstudeerders
over hun afstudeeronderzoek.

[E]

Within about five years’
time we won’t be needing
PIN numbers for cash
withdrawals anymore.
By then, quick fingerprint scans will
identify customers. Researcher
Ed Busselaar developed a prototype
that makes cash machines much more
reliable and has bank card frauds
whistle for it.

Pascal van de Mortel. Fotomontage | Rien Meulman

Dode hoek overleven door sensorsysteem
Ondanks de extra spiegels hebben
vrachtwagenchauffeurs nog altijd
moeite om hun dode hoeken in de
gaten te houden. Student Electrical
Engineering Pascal van de Mortel
werkt daarom mee aan een sensor
systeem dat levende wezens in dode
hoeken detecteert.

ontstaan die gepaard gaat met een
lichtflits. Maar in vonken was Nijdam
niet geïnteresseerd: “Ik heb met opzet
heel korte spanningspulsen gemaakt,
want zodra er een vonk ontstaat, zou die
onze gevoelige camera beschadigen.”
Die camera leverde prachtige plaatjes
op, met stereofotografie zelfs in 3D.
De vorm van de streamers blijkt
afhankelijk van de samenstelling van
het gasmengsel, maar meer nog van
de druk. Nijdam: “De druk is heel
belangrijk. Hoe hoger de druk, hoe
kleiner de diameter van de vingers van
de streamers. Maar bij dezelfde druk
lijken streamers in allerlei verschillende
gassen verbazingwekkend veel op elkaar.
Het bleek dan ook in alle onderzochte
gassen mogelijk om streamers op te
wekken.”
Dat laatste was op voorhand niet
vanzelfsprekend. Het was namelijk

bekend dat streamers vrije elektronen in
de omgeving van de kop nodig hebben
om zich te kunnen voortplanten. In lucht
zijn deze vrije elektronen altijd voorradig:
dat komt doordat de aanwezige zuurstof
wordt geïoniseerd door UV-straling die
wordt uitgezonden door stikstof in de
streamerkop. Hierdoor creëert de

Elke vonk wordt
door een streamer
voorafgegaan
streamer in lucht als het ware zijn eigen
vrije elektronen. Maar Nijdam ontdekte
dat in zuiver stikstof (vrijwel zonder
ioniseerbare zuurstof) de streamers zich
nog net zo goed voortplanten. “Dat is
het belangrijkste resultaat van mijn
promotieonderzoek. Blijkbaar heeft

een streamer dus veel minder vrije
elektronen nodig dan je zou denken.”
Nijdams onderzoek leverde ook een
aanbeveling op voor toekomstige
ruimtemissies. “De sprites in de
atmosfeer van Jupiter en Venus zijn veel
minder helder dan in lucht. Daar moet
je dus rekening mee houden, hoewel
dat op Jupiter misschien gecompenseerd
wordt door hogere spanningen in de
atmosfeer. Belangrijker is dat een
Japanse ruimtemissie van plan was om
sprites te detecteren met het licht dat
de CO2 uitzendt in zo’n ontlading.
Maar uit mijn metingen blijkt dat je
beter naar stikstof kunt kijken, hoewel
stikstof nog geen vier procent van de
atmosfeer uitmaakt. Dat signaal is
namelijk veel sterker.” (TJ)

[E]

Streamers are brief,
weak discharges
preceding sparks and
lightning. In nature,
they only appear high above storm
clouds, but PhD student ir. Sander
Nijdam (Applied Physics) managed
to generate these discharges in the
lab in simulations of Venus and
Jupiter’s atmospheres, for example.
He will receive his PhD on Thursday,
February 3.

Enkele in het lab opgewekte streamers
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Ed Busselaar. Foto | Bart van Overbeeke

“Vrachtwagenchauffeurs moeten op
zo veel dingen tegelijk letten, dat ze
de dode hoekspiegel vaak over het
hoofd zien”, vertelt Van de Mortel over
de aanleiding van zijn afstudeerproject.
“Wij ontwikkelen daarom een sensorsysteem dat objecten in de nabijheid
van de vrachtwagen detecteert.”
Het systeem moet verschillende
gevarenzones herkennen en kenbaar
maken. Zo zou een geluidstoon met
een groen lichtje kunnen betekenen
dat de chauffeur moet opletten, terwijl
een rood licht de chauffeur aanmaant
tot onmiddellijk stoppen. Het systeem
moet bovendien mensen kunnen
onderscheiden van levenloze objecten.
“Van alle sensorsystemen die nu op de
markt zijn, leken het doppler-radar
systeem en een radiometrisch systeem
me het meest geschikt om dingen van
mensen te onderscheiden”, zegt de
student. “Een doppler-radar detecteert
de hartslag en de ademhaling van
mensen. Het radiometrisch systeem
meet lichaamswarmte.”
Een doppler-radar zendt radiogolven
uit en meet welke golven worden
teruggekaatst door de omgeving.
Het systeem is vergelijkbaar met een
steen die in een bad vol water wordt
gegooid: er ontstaan golven in het

water die tegen de badwand botsen
en weer terug bewegen naar hun
ontstaanspunt. Als de badwand zou
bewegen, zou dat de breedte van de
weerkaatste golven beïnvloeden.
Hetzelfde geldt voor mensen. Een
bewegende borstkas en een kloppend
hart beïnvloeden de weerkaatste
golven. Radiometrische systemen,
ook gebruikt om de temperatuur van
bijvoorbeeld zeewater te bepalen,
meten de warmte van objecten in de
omgeving.
De combinatie van beide soorten
systemen zou een goed detectie
systeem kunnen vormen. Dat toonde
Van de Mortel niet alleen aan met zijn
berekeningen, maar hij maakte ook
een proefopstelling.
“Ik heb geen vrachtwagen uitgerust
met sensoren, maar een opstelling
gemaakt met antennes en een computer
die de ontvangen data verwerkt tot
leesbare informatie. Uit de resultaten
blijkt dat dit systeem genoeg potentie
heeft om te werken binnen een
totaalsysteem.”
Dat totaalsysteem zou ook nog de
afstand en de positie van de objecten
ten opzichte van de vrachtwagen
moeten bepalen. Dit is bijvoorbeeld
mogelijk met een zogeheten FMCWradar, die nu al in veel auto’s is
ingebouwd om frontale botsingen
te voorkomen. (EV)
Electrical Engineering
student Pascal van de
Mortel is working on a
sensor system for trucks
that can detect animals and people in
blind spots.

[E]

Real-life Pac-Man met micoben
Onderzoekers van de Amerikaanse Stanford University, onder leiding van
Ingmar Riedel-Kruse, hebben een reeks videospelletjes ontwikkeld waarin
pantoffeldiertjes, DNA en gistcellen letterlijk de hoofdrol spelen. De biotechnologen publiceren de spelletjes deze maand -met zichtbaar plezierin het vaktijdschrift Lab on a Chip. In een van de spelletjes (gebouwd op
een microchip) laten de spelers een eencellig pantoffeldiertje door een
Pac-Man-achtig doolhof zwemmen door hem met elektrische velden aan
te sturen. Dat lukt doordat pantoffeldiertjes van nature bewegen naar de
positieve pool van elk elektrisch veld dat ze voelen. De acties van de
microbe worden met een camera vastgelegd en op een beeldscherm
weergegeven. Virtuele elementen van het spel (een visje als spook,
voedselbolletjes) worden op het scherm over de ‘echte’ beelden heen
gelegd. In een andere variant kunnen de spelers op strategische plaatsen
in het doolhof een chemisch stofje toedienen, waarvoor de eencellige
wegvlucht. Riedel-Kruse schrijft in het artikel dat dergelijke ‘biotische’
spelletjes iets toe te voegen hebben (zoals geur) aan het huidige
spelletjesaanbod, maar hij hoopt vooral dat ze het gat tussen
biotechnologie en de maatschappij helpen verkleinen. (TJ)
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Statig door de stad en me

Where innov

Tekst | Judit
Foto’s | Judith van Ga

Wat met een statige optocht in toga
Haagse binnenstad. Twaalfhonderd
studenten maakten 21 januari ieder op hu
de kabinetsplannen zijn fune

De eerste keer in toga en dat tijdens
een demonstratie. Voor prof.dr. Perry
den Brok, in september aangesteld als
hoogleraar aan de TU/e, had 21 januari
een bijzonder tintje. Met 57 collega’s
vertrok de kersverse hoogleraar in de
vroege ochtend per bus naar Den Haag,
om daar honderden andere hoogleraren
te treffen.
Het is gezellig in de bus en ook in
Den Haag, maar allemaal zijn ze van
de serieuze reden van hun samenzijn
doordrongen. Allemaal hopen ze dat
dit de laatste keer is dat ze ‘moeten’
demonstreren. Prof.dr.ir. Henk van
Tilborg (Wiskunde & Informatica):
“Het lijkt vrolijk, maar eigenlijk is het
dieptriest.” De meesten staan er niet
zozeer voor zichzelf, maar vooral voor
de toekomstige generatie onderzoekers
en voor de studenten. Prof.dr. Douwe
Beijaard (Eindhoven School of Education): “Het is twee voor twaalf.”

“Nog nooit
waren we het als
rectoren zo met
elkaar eens”
De lange rij vormt zich als vanzelf en
de hoogleraren zetten zich rustig in
beweging. Voorbijgangers en professionele fotografen leggen de unieke
gebeurtenis met de camera vast. Het

gezelschap wordt met groot applaus
verwelkomd bij binnenkomst in de
Dr Anton Philipszaal, waar de hoog
geleerden samenkomen voor een
Bijzondere Academische Zitting.
Zestien rectoren zitten op het podium,
in vol ornaat. “Nog nooit waren we het
als rectoren zo met elkaar eens”, stelt
dagvoorzitter en rector magnificus van
Wageningen University Martin Kropff
in zijn openingswoord.
Alle sprekers, van vertegenwoordigers
van betrokken organisaties tot aan
burgemeesters, houden een vurig
betoog. Prof.dr. Cees Veerman (bewust
niet in toga, omdat hij ook de hoge
scholen vertegenwoordigt), voorzitter
van de commissie die een plan opstelde
voor een betere toekomst van het hoger
onderwijs: “Niet verontwaardiging
brengt ons hier bijeen of angst voor
verandering of weerzin tegen het
leveren van meer inspanning. Het is
bezorgdheid en ambitie. Als we voor de
toekomst van de komende generaties
willen zorgdragen, moeten we investeren in onderwijs en onderzoek en
niet bezuinigen. Snoeien doet groeien,
maar je moet het dorre hout wegsnijden
en niet het groene.”
Het hardst wordt er geklapt voor
studente Fay van Zeijl, die de plannen
vergelijkt met de spelletjes die ze als
kind met haar zussen speelde. “Als
we op verlies stonden bij Monopoly,

veranderden we de spelregels. Boos
gooiden we dan het bord van tafel. Van
mijn moeder moesten we daarom altijd
vooraf de spelregels afspreken. Want
‘zo werkt de grotemensenwereld’. Had
de zevenjarige versie van mij dit beleid
verzonnen, dan was dit het moment
waarop het Monopolybord werd
omgegooid.” Haar oproep om naar het
Malieveld te gaan en het Monopolybord
om te gooien, krijgt alle handen op elkaar.
Op het moment dat de Academisch
Zitting eindigt, zijn op het goed gevulde
Malieveld de studentenprotesten

Demonstranten
over de kabinetsplannen
Sandra van Tienhoven (studente Biomedische Technologie): “Het is slecht dat ze achteraf de spelregels veranderen.
Dit is voor zoveel studenten nadelig. Ik heb mijn bachelor nominaal gedaan, maar doordat ik een jaar bestuur heb
gedaan doe ik te lang over mijn master.”
Thomas Reijnaerts (student Technische Natuurkunde): “Ik zie meer in een sociaal leenstelstel. Dat is eerlijker.
Dan hebben alle studenten hetzelfde startpunt en laten ze hun keus niet van de financiën afhangen. We hebben
de problemen nu in ieder geval onder de aandacht kunnen brengen.”
Lonneke Vermeulen (studente Technische Bedrijfskunde en voorzitster van Quadrivium): “Ik vrees dat we met
Quadrivium niet meer normaal muziek kunnen maken en dat we moeite zullen hebben om bestuursleden te vinden.
Het is sowieso problematisch voor het hele studentenleven.”
Peter van de Lageweg (student Bouwkunde): “Doordat ik een bestuursjaar heb gedaan, zou ik nu moeten gaan betalen.
Als ik opnieuw zou moeten beslissen of ik in het bestuur zou gaan, dan zou ik daar wel twee keer over nadenken.”

Prof.dr. Ton de Kok (hoogleraar Industrial Engineering & Innovation Sciences): “De maat is vol. Er worden
al twintig jaar stelselmatig hogere eisen aan ons gesteld, zoals meer publiceren en meer extern geld binnenhalen.
Met minder mensen moeten we meer werk verrichten. De intrinsiek gemotiveerde mensen zullen wel weer een
extra tandje bijzetten, maar ze moeten niet stuklopen. De goede wetenschappers vertrekken naar het buitenland.
De plannen leggen een enorme druk op jonge mensen. Ik betwijfel ook wel eens of al die bijbaantjes van studenten
verstandig zijn, maar ze moeten niet tijdens het spel de regels veranderen.”
Prof.dr. Elena Lomonova (hoogleraar Electrical Engineering): “We kunnen zo niet doorgaan. De kwaliteit van
ons onderzoek is in gevaar. Het land verliest zijn aanzien op deze manier. We werken allemaal al ontzettend hard.
Een werkweek van zestig uur is voor mij geen uitzondering. Dit is niet acceptabel.”
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a begon, ontaardde in relletjes in de
hoogleraren en zo’n vijftienduizend
un eigen manier hetzelfde punt duidelijk:
est voor het hoger onderwijs.

TU/e-studenten vallen op met hun
relatief grote en witte spandoeken.
Ook de vlag in de magenta huisstijlkleur
met daarop de slogan ‘Where Innovation starts’ trekt de aandacht. Het
bijgevoegde bordje met daarop ‘Where
Innovation ends?’ spreekt boekdelen.
Margot Jaspars, studente Bouwkunde,
geniet zichtbaar van het hele gebeuren.
“Dit is gaaf, echt overweldigend!” Ze
valt er niet over dat langstuderen wordt
aangepakt, maar ze heeft vooral moeite
met het feit dat de maatregel zo snel
zou ingaan. “Ze moeten meer rekening
houden met persoonlijke omstandig
heden. Bijvoorbeeld als mensen een
jaar bestuur hebben gedaan.”

begonnen. Duizenden demonstranten
staan al met hun schoenen in het
drassige veld en honderden studenten
zullen zich daar nog bij voegen. Op de
weg van het station naar het veld is er
doorlopend aanloop. Politie te paard
kijkt het rustig aan. De dreunende
muziek van dj Jordy is tot ver buiten het
demonstratieveld te horen. Op grote
schermen worden de sprekers getoond,
maar zelfs die schermen zijn voor veel
demonstranten niet goed te zien - de
tientallen spandoeken versperren het
gezicht. Ze moeten het doen met het
geluid van de sprekers.

Al met al verloopt de betoging rustig.
Boegeroep en applaus wisselen elkaar
af. Vooral D66-voorman Alexander
Pechtold oogst succes met zijn woorden
‘Ich bin ein langstudierer’. Als staats
secretaris Halbe Zijlstra komt, maken
studenten massaal een ‘bla-bla-blagebaar’. Ze trakteren de staatssecretaris
op een fluitconcert en rook kringelt op
van het Malieveld. Na twee minuten is
hij weer weg.
Christopher Gits van de werkgroep
Kabinetsplannen is tevreden over
het aantal TU/e-studenten dat heeft
meegedaan. “Meer dan tweehonderd
studenten gingen met de bus mee en
daarbij kwamen de treinreizigers nog.
Zoveel demonstranten, dat móet ge-

Thuisblijvers
over de kabinetsplannen
Mark de Vrieze, student Werktuigbouwkunde: “Het duurde lang voordat
ik wist wanneer ik een vervangend tentamen kon doen en ik heb er uiteindelijk
voor gekozen om het gewoon op vrijdag te maken. Het was een belangrijk
tentamen voor me. Ik heb minder problemen met de kabinetsplannen dan
veel andere studenten. Ik zie niet echt in dat protesteren het verschil gaat
maken. Het zou wel beter zijn als het kabinet studenten die in totáál twee jaar
vertraging hebben zou beboeten. Deze maatregelen zijn vooral verkeerd voor
de fulltime bestuurders van grote verenigingen. Ik vind dat daar een uitzonderingsregel voor moet komen.”

Jeroen Ramakers, student Scheikundige Technologie: “Protesteren is
een linkse hobby en boe-roepen is niet mijn ding. Zijlstra mocht niet eens zijn
woordje doen. Ik had gehoopt dat het commentaar van de universiteitsbesturen
middels brieven meer effect had. Het kabinet heeft redenen voor de bezuinigingen en als die niet linksom komen, dan wel rechtsom. Wat niet wegneemt dat
het heel jammer is en dat het de doodsteek is voor extracurriculaire activiteiten. Studenten moeten zich buiten de collegebanken kunnen ontplooien. Ik zou
een verhoging van het collegegeld voor alle studenten een veel begrijpelijkere
maatregel vinden.”

woon indruk maken op politici.”
Terwijl de eerste studenten huiswaarts
keren, gaan anderen nog de stad in.
Aanvankelijk scandeert een groepje van
zo’n vijftig betogers ‘Weg met Rutte’ bij
de ingang van het Binnenhof. Ze krijgen
al snel steun van tientallen studenten
die alsnog naar de binnenstad trekken.

“Ich bin ein
langstudierer”
oogstte veel
succes
Een geblondeerde vrouw bekijkt het
allemaal rustig van het bankje met
uitzicht op de steeds bozer wordende
menigte. “Dit heeft geen zin. De rege
ring doet toch geen kloot”, verzucht ze.
Als de straten vol zijn, grijpt de ME in.
De demonstranten worden linea recta
naar het station ‘gedreven’. Een minder
vreedzaam einde van een dag die uiterst
kalm begon.

[E]

It started with a dignified
toga march, but it ended
in city center riots. On
January 21, twelve hundred
professors and some fifteen thousand
students all took a stance against the
same point, but did so in their own way:
the government’s plans are a disaster
for higher education.

De feiten
• Studenten die meer dan één jaar vertraging oplopen gaan volgens het regeerakkoord in september
de ‘Halbe-heffing’ betalen: drieduizend euro bovenop het collegegeld. En ook de instellingen krijgen
een boete van drieduizend euro.
• Ruim een derde van de Nederlandse hoogleraren heeft vrijdag in toga gedemonstreerd tegen de
bezuinigingsplannen van het kabinet.
• De staatssecretaris is de studenten niet tegemoet gekomen en houdt vast aan de boetes.
• Maandagmiddag 24 januari moesten vijf verdachten voor de supersnelrechter in Den Haag verschijnen
op verdenking van openlijk geweld tegen de ME. Tegen één van hen is acht weken cel geëist.
Het gaat om studenten uit Haarlem, Amsterdam, Wassenaar, Spanje en Delft.
• Op www.vsnu.nl staan de toespraken van de Academische Zitting, een videopersbericht en meer
informatie.
• Op www.tue.nl/cursor vind je foto’s en filmpjes.
• De werkgroep Kabinetsplannen wil op de TU/e een debat tussen politici houden.
Waarschijnlijk is dat debat op 11 februari. Meer informatie volgt.
• De TU/e heeft studenten vervangende tentamengelegenheden geboden. Zo’n 146 studenten meldden
zich hiervoor aan. Zij horen via de faculteiten wanneer het vervangende tentamen is.
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Staatssecretaris Halbe Zijlstra:

“Je kunt ook te veel geld hebben”
Interview | HOP
Foto | Hans Stakelbeek/FMAX
Hij begrijpt dat studenten protesteren. En ook waarom hoogleraren in toga om
de Hofvijver wandelen. Maar zolang hij geen goede argumenten hoort, zal hij zijn
koers niet ingrijpend wijzigen, zegt VVD-staatssecretaris Halbe Zijlstra van OCW.
“Mijn leven zou een stuk makkelijker worden als ik één miljard euro extra kon
besteden. En het leven van onderwijsbestuurders ook.”

Afgelopen vrijdag zag Zijlstra duizenden
studenten op het Malieveld tegen hem
betogen. En eerder die dag ruim een
derde van de Nederlandse hoogleraren.
Allemaal vanwege de bezuinigingen op
hoger onderwijs en onderzoek. Van 2012
tot en met 2014 moeten de universiteiten
en hogescholen het met in totaal 420
miljoen euro minder onderwijsgeld
redden. Bovendien vervallen de extra
onderzoekssubsidies uit de aardgasbaten. Die bezuinigingen zijn volgens
Zijlstra hard nodig om de staatsschuld te
verkleinen. Maar ze bieden volgens hem
ook kansen. “Zouden we fundamentele
nieuwe keuzes durven te maken, als
we daar niet financieel toe gedwongen
werden? Je kunt ook te veel geld hebben
en problemen wegfinancieren.”
U zou geen raad weten met een
miljard extra?
“Natuurlijk wel, maar dat is het punt
niet. Je moet niet alles met geld willen
oplossen. Ik zal een voorbeeld geven.
Jarenlang hadden de universiteiten
onenigheid. Jonge universiteiten kregen
naar verhouding minder geld dan de
oude universiteiten, maar die wilden
hun voordeel niet zomaar opgeven.
De ruzie is destijds opgelost door alle
universiteiten meer geld te geven.
Allemaal. Dan hoef je de fundamentele
vraag niet meer te beantwoorden hoe
je tot goed onderzoek komt en waar je
dat moet verrichten.”
“Ik ben ook staatssecretaris van cultuur
en daar loopt de ‘fanmail’ ook al redelijk
op. Daar geldt hetzelfde. We moeten
daar een cultuuromslag maken, zodat
cultuur weer meer privaat gefinancierd
wordt. Zou dat lukken als we niet
bezuinigden?”

“Ja, en collegevoorzitter Roelof de
Wijkerslooth van de Radboud Universiteit zegt dat hij het niveau van het
onderwijs moet laten zakken. Dat vind
ik vrij armoedig. En dat is allemaal ook
nergens voor nodig. De instellingen
hebben meer keuzes.”
Zoals?
“We hebben het afgelopen decennium
een explosie van het aantal opleidingen
gezien. Waarom zou je zoveel opleidingen
in zoveel steden aanbieden? Zoek als
instellingen de samenwerking op en kijk
tegelijkertijd waar je zelf goed in bent.
Clustering kan een belangrijke bezuini
ging opleveren.”
“En dat gebeurt ook al op allerlei plekken.
De UvA en de Vrije Universiteit zijn al
bijna aan het samensmelten. Denk
aan de samenwerking in Noord-Oost
Nederland, in het zuiden en tussen de
drie technische universiteiten. Hoge
scholen en universiteiten hoeven niet
op mij te wachten met de uitvoering van
de plannen van de commissie-Veerman
(Veerman deed aanbevelingen voor een
‘toekomstbestendig’ stelsel van hoger
onderwijs, red.).”

“We concurreren
tegenwoordig met
de hele wereld”

Wat zou er moeten gebeuren voordat u
van gedachten verandert?
“Goede inhoudelijke argumenten geven
waarom wat ik doe niet kan. Die heb
ik nog niet gehoord. En alternatieven
bieden - dat wil ook wel eens helpen.”

Is al die samenwerking niet funest voor
de concurrentie waar liberalen meestal
voor pleiten?
“Nee, want we concurreren tegenwoordig
met de hele wereld. Daarom moeten we
verstandig omgaan met het geld. We
moeten veel meer top genereren. Ook
als je Europese onderzoekssubsidies
wilt krijgen, kun je maar beter zorgen
dat je de krachten bundelt:
het geld gaat namelijk naar grote
clusters van onderzoeksinstellingen.
Dat heeft weer invloed op hun onder
wijsniveau. Het hangt allemaal samen.”

De universiteiten zeggen dat ze
minstens vijfduizend mensen moeten
ontslaan door uw bezuinigingen.

Hoe kunnen de instellingen nog meer
bezuinigen?
“Ze kunnen ook een managementlaag

schrappen. En als ze dan nog altijd
op een min uitkomen, dan hebben ze
ook nog hun reserves. Het is niet mijn
doel om te zeggen: u hebt een reserve,
gebruik hem maar. Maar om meteen te
roepen dat je je personeel eruit gooit...
volgens mij zouden instellingen zelfs
meer geld kwijt zijn aan zo’n massaontslag dan aan de bezuiniging die ik
opleg. Men moet ook verder kijken dan
2012. Er is alleen de eerste twee jaar
een dip in de financiering. Vanaf 2014
komt het budget voor de instellingen
dankzij investeringen weer vrijwel op
hetzelfde uit.
Na 2015 gaat het zelfs weer omhoog.
Maar dat is wel afhankelijk van de
studentenramingen.”
“De universiteiten maken zich ook
zorgen om het wegvallen van de
FES-gelden, de aardgasbaten die de
afgelopen jaren naar onderzoek gingen.
Maar dat was tijdelijk geld. Ik hoop niet
dat ze op basis van tijdelijk geld vaste
contracten hebben gesloten. Dan zou
de raad van toezicht toch eens met de
bestuurders moeten gaan praten.”
Hoe kwam het kabinet eigenlijk bij de
bezuiniging van jaarlijks 370 miljoen
op het hoger onderwijs?
“Voor de duidelijkheid: op het totale
onderwijs, inclusief basisscholen,
voortgezet onderwijs en mbo, wordt
niet of nauwelijks bezuinigd. Maar we
verschuiven het geld wel. In het hoger
onderwijs wilden we het geld voor
de langstudeerders uit de bekosti
ging halen om het te investeren in de
kwaliteit van het hele onderwijs, dus
ook in andere sectoren.”
“Wat betreft die 370 miljoen: de prijs
per student is gemiddeld nu eenmaal
zesduizend euro. Het huidige aantal
langstudeerders maal zesduizend euro
is ongeveer 370 miljoen. Daarvan betalen
instellingen en trage studenten ieder de
helft. Dat geld gaat voor een deel eerst
naar andere onderwijssectoren en komt
vanaf 2015 weer vrijwel helemaal terug
in het hoger onderwijs.”
Bent u niet bang dat universiteiten en
hogescholen in de verleiding komen

om de eisen voor dure langstudeerders
te verlagen?
“Ik hoop het niet, maar we zijn er wel
op bedacht. We hebben natuurlijk de
Onderwijsinspectie en de NederlandsVlaamse Accreditatie Organisatie, die
het niveau in de gaten houden. In de
nieuwe accreditatieronde, die in 2011
van start is gegaan, wordt strenger
gecontroleerd op het eindniveau van
afgestudeerden.”

“Autonomie van
instellingen heeft
ook zijn grenzen”
Studenten moeten een verhoogd college
geld betalen bij studievertraging, maar
waarom is de informatie over waar snel
wordt gestudeerd nog niet beschikbaar?
“Omdat de harde knip tussen bacheloren masteropleiding nog niet overal is
ingevoerd. Daardoor kun je de statistieken
niet allemaal met elkaar vergelijken.
Het kan eruit zien alsof masterstudenten
hier heel snel studeren en daar heel
langzaam, maar dat heeft vooral te
maken met de harde knip die de een
wel en de ander niet heeft.”
Maar de masteropleidingen bestaan al
jaren. Die informatie had er toch allang
moeten zijn?
“Ik zou zeggen, ga eens met mijn
voorgangers praten. Het is namelijk
een kwestie van politieke wil. Er was
geen meerderheid voor de landelijk
verplichte harde knip. Mijn voorganger
Ronald Plasterk heeft de Kamer er
uiteindelijk van overtuigd dat die knip
er wel moet komen en daarvoor verdient
hij een compliment.”
Eén van de dingen die Plasterk ook
wilde, was prestatiebekostiging in het
hoger onderwijs. Hoe gaat u op kwaliteit
bekostigen, zoals in het regeerakkoord
is afgesproken?
“Ik heb er wel ideeën over, maar die zult
u te zijner tijd wel zien. Overigens is er
in de periode van Plasterk wel een potje

met ‘extra’ geld naar het hoger onderwijs gegaan, dat op grond van kwaliteit
werd verdeeld. Ik denk dan: als het met
extra geld kan, dan kan het ook met de
basisbekostiging. Dat is misschien wat
pijnlijker, maar het gaat om de kwaliteit
van het onderwijs. Autonomie van
instellingen is een groot goed, maar die
heeft ook zijn grenzen. We hebben niet
voor niets een accreditatiestelsel om de
kwaliteit te bewaken. Dan mag de overheid wat mij betreft ook financieren op
kwaliteit. Niet dat alles daarvan af moet
hangen, maar meer dan nu zou toch
moeten kunnen: kwaliteit is de kern.”
Wat zal er gebeuren met de stimu
leringsmaatregelen voor allochtone
studenten of vrouwelijke hoogleraren?
“We zijn er nog niet uit. Ik ben nooit een
groot voorstander van doelgroepenbeleid geweest. De overheid kan niet
voor elke uitzondering het probleem
oplossen.
Die lijn zullen we ook volgen als we de
studiefinanciering gaan moderniseren.
Dan gaan we die meteen vereenvoudigen. Het aantal uitzonderingen zullen
we terugdringen. Voor gehandicapte
studenten blijven we een uitzondering
maken; die krijgen ook in de
langstudeerregeling een extra jaar.
Er zullen ook aanvullende beurzen
blijven, voor studenten met minder
draagkrachtige ouders. Maar verder
wil ik er niet op vooruit lopen.”

[E]

He understands why
students are protesting.
He even understands why
professors are marching
around the Hofvijver. Yet if there are no
solid arguments, there won’t be any
fundamental changes to his plans, says
VVD State Secretary Halbe Zijlstra of
OCW (Education, Culture and Science).
“An extra billion euro would make
my life and that of educational board
members a lot easier.”
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Verhuizing bibliotheek aanleiding voo

“Thuis zou ik het ook bij het
Collectie TU/e-bibliotheek | Tom Jeltes
Foto’s | Bart van Overbeeke
De bibliotheek gaat verhuizen. Als het goed is, opent het
Informatie Expertise Centrum in de zomer van 2012 de deuren
van een nieuwe TU/e-bibliotheek in de vernieuwde W-hal.
Maar er staat meer op stapel dan de verhuizing van de Centrale
Bibliotheek naar een nieuw gebouw. Volgend jaar zomer
komt namelijk ook een einde aan de nog bestaande faculteits
bibliotheken. Tijd om afscheid te nemen van tienduizenden
verouderde en nooit uitgeleende boeken.
Met de opening van de nieuwe bibliotheek in de W-hal verdwijnen de facul
teitsbibliotheken dus volgend jaar.
In navolging van eerdere fusies in juli
2007 van de WenST-bibliotheek (met de
collecties van de faculteiten Werktuigbouwkunde en Scheikundige Technologie) en de collecties van de jonge facul
teiten Industrial Design en Biomedische
Technologie, worden al deze collecties
opgenomen in de Centrale Bibliotheek.
De volledige collectie -met uitzondering
van het magazijn, dat in de kelder van
het Hoofdgebouw blijft- zal worden
ondergebracht op twee verdiepingen
van de nieuwe W-hal.
Een mooi moment om eens kritisch

naar de collectie te kijken, vond ook de
Centrale Bibliotheekcommissie, die het
College van Bestuur vorig voorjaar adviseerde dat de TU/e-bibliotheek slechts
hoeft te beschikken over een ‘actuele
gebruikscollectie’. Gecombineerd met
het feit dat op de nieuwe locatie minder
ruimte is dan momenteel verspreid over
de bestaande locaties, betekent dit dat
de collectie moet worden ingekrompen.
Dat vertelt ir. Jos van den Heuvel,
collectiespecialist van het Informatie
Expertise Centrum (IEC) en coördinator
van het decollectioneringsproces:
“Afgezien van de beperkte ruimte die
op de nieuwe locatie beschikbaar is,
moet je ook voorkomen dat je door

de bomen het bos niet meer ziet.
De bibliotheek bestaat al meer dan
vijftig jaar en niet elk boek is nog een
zinvol onderdeel van de collectie.”
Dit betekent dat boeken die nooit zijn
uitgeleend en dat waarschijnlijk ook
nooit zullen worden, uit de collectie
worden gehaald (‘decollectionering’ in
het jargon). En in het digitale tijdperk is
ook voor het IEC ‘digitaal waar mogelijk’
een adagium. Op de nieuwe locatie komen
dan ook nauwelijks nog ingebonden
tijdschriften te staan. Steeds meer is
online beschikbaar en daarmee 24 uur
per dag te raadplegen.

Het adagium is:
digitaal waar
mogelijk
“In tegenstelling tot bijvoorbeeld de
bibliotheek van de TU Delft hebben wij
geen bewaarplicht”, legt Van den Heuvel
uit. Dat betekent dat boeken waarvan
duidelijk is dat ze waarschijnlijk nooit
meer worden geraadpleegd, zonder
problemen uit de collectie kunnen
worden verwijderd. Titels die elders in
Nederland niet meer beschikbaar zijn,
worden niet weggegooid, maar naar
Delft of een andere geïnteresseerde

bibliotheek overgebracht. “Dat is met
een deel van de collectie van de WenSTbibliotheek in 2007 ook gebeurd.
We opereren niet op een eiland en we
mikken niet zomaar boeken in een
container. We willen zorgen dat er geen
relevante content weggaat. Maar ik
schat dat we de uitleenbare collectie
met dertig procent moeten inkrimpen
om niet in ruimtenood te komen.”
Om te bepalen of boeken in aanmerking
komen voor decollectionering, heeft het
IEC lijsten samengesteld met boeken van
voor het jaar 2000 die de afgelopen tien
jaar nooit zijn uitgeleend. “Dat betekent
overigens niet dat ze niet zijn ingezien”,
zegt drs. Rikie Deurenberg, als beleidsmedewerker van het IEC bij het proces
betrokken. “Dat kunnen we helaas niet
met zekerheid vaststellen.” Dat komt
ondermeer doordat in principe alle
boeken van de TU/e-bibliotheek in
zogenaamde ‘open opstelling’ zijn.
Ook de boeken uit het magazijn kunnen
namelijk zelfstandig worden geraadpleegd door gebruikers op zoek naar dat
boek waarin net die ene formule staat
of dat bijzondere verslag is opgetekend.
Het relatieve belang van boeken en tijdschriften verschilt per vakgebied, vertelt
Deurenberg. Zo wordt bij Wiskunde &
Informatica, Bouwkunde en IE & IS
betrekkelijk veel gebruikgemaakt van

boeken en bij die laatste twee facul
teiten ook van congresverslagen, terwijl
scheikundigen vrijwel uitsluitend via
tijdschriften communiceren. “Boeken
worden bij Scheikundige Technologie
eigenlijk alleen gebruikt als lesmate
riaal. Maar je wilt natuurlijk geen
verouderde kennis aanbieden.
Dat kan verwarrend werken.”
Dat maakt het des te belangrijker om de
uiteindelijke selectie door de gebruikers
zelf te laten uitvoeren. De bibliotheek
benaderde daarom via de faculteits
besturen onderzoekers uit relevante
vakgebieden en gaf hen lijsten in de
vorm van een database. Met een
persoonlijke inlogcode kregen ze
automatisch alleen het op hen toegespitste deel van de collectie te zien.

“We mikken
niet zomaar
boeken in
een container”
Vanwege de strenge voorselectie kregen
de wetenschappers de instructie om
niet meer dan vijf procent van de titels
op de lijst voor behoud te selecteren
(zie kaders).

Nieuwe bibliotheek: flexibel en divers
De nieuwe bibliotheek zal niet alleen
de volledige universiteitscollectie op
één plek herbergen, het moet ook
een plek worden met bijzonder ruime
openingstijden, waar studenten altijd
terecht kunnen. Studenten met of
zonder laptop, alleen en op zoek naar
absolute stilte, maar ook in groepjes
werkend aan een project.
Beleidsmedewerkster drs. Rikie
Deurenberg: “Er komt meer focus
op werkplekken voor studenten.
De nieuwe bibliotheek beslaat twee
verdiepingen, met een divers palet aan
studieklimaten. Op de begane grond
komen studievoorzieningen, zoals
werkplekken voor laptops, studie
cabines voor een persoon, maar
ook hokjes voor groepjes van acht.
Ook komen er interactieve tafels

met touchscreens. Daar mag je gewoon
praten. De verdieping eronder is een
stilteruimte met boeken, waar op
een speelse manier ook een groot
aantal studieplaatsen wordt gecreëerd.
Flexibiliteit en diversiteit zijn de kernwoorden. Daarmee sluiten we aan bij
de landelijke trend.”
Er is een nieuw beveiligingssysteem
gepland voor de boeken, gebaseerd
op RFID, zodat de gebruikers zelf de
uitlening kunnen registeren. “Dat is
uiteraard een flinke operatie, en dat is
een extra reden om te decollectioneren
voor de verhuizing: je gaat niet meer
investeren in boeken die je even later
toch wegdoet.”

Rikie Deurenberg en Jos van den Heuvel

[E]

The library is moving. If all goes according to plan, the Information
Expertise Center will be opening a new TU/e library in the new
W-hal in the summer of 2012. But it doesn’t end there. Apart from
a relocation of the Central Library, all departmental libraries will be
shut down by summer of next year. It’s time to say goodbye to tens of thousands
of outdated books that were never loaned.

Feiten en cijfers (vóór decollectionering)
De bibliotheek van de TU/e telt meer dan 400.000 boeken, waarvan bijna 25.000 e-books. Daarnaast bevat de collectie
maar liefst 550 gedrukte tijdschrifttitels en meer dan tienduizend elektronische tijdschriften. Ook zijn in de loop der jaren
meer dan drieduizend proefschriften van TU/e-promovendi in de collectie opgenomen. Verder beschikt de bibliotheek over
anderhalfduizend microfiches en meer dan zestigduizend items in de categorie ‘overige’. Het aantal boeken wordt bij de
verhuizing van de bibliotheek naar schatting met een derde ingekrompen. Het gaat zonder uitzondering om verouderde of
nooit uitgeleende titels.
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or grootscheepse ‘decollectionering’

oud papier hebben gedaan”

De experts

Naam:
dr. Mart de Croon
Functie:
universitair docent
Faculteit:
Scheikundige Technologie
Afdeling: 	Chemische Reactor Technologie
Specialisme: Proceskunde

Naam:
Functie:
Faculteit:
Afdeling:
Specialisme:

dr. Gerard van de Watering
medewerker onderwijsontwikkeling
Industrial Engineering & Innovation Sciences
Kwaliteitszorg en onderwijsinnovatie
onderwijskunde (assessment en toetsing)

“Ik kreeg twee lijsten, een met ongeveer
tweehonderd en een met vierhonderd
titels, net als nog een tweetal personen
binnen de faculteit Scheikundige
Technologie. Ik hoefde alleen boeken
op mijn vakgebied te beoordelen, de
proceskunde. Andere vakgebieden
werden door andere groepjes
beoordeeld. Naar de twee lijsten heb
ik op de computer gekeken en het was
al snel duidelijk dat het merendeel van
de items zonder problemen weg kon.
Duitse oefenopgaven thermodynamica
uit 1954, of Franse congresverslagen,
met alleen de ‘abstracts’. Ik had gedacht
dat er nog wel echte leerboeken tussen
zouden zitten, maar dat bleek nauwe
lijks het geval.
Alleen van de boeken die je zou willen

bestuderen als je de geschiedenis van
het vakgebied onderzoekt, heb ik er een
aantal uitgekozen. Ik kwam niet aan de
bovengrens van vijf procent. Heel veel
zou ik zelf nooit hebben aangeschaft,
dat komt overduidelijk uit nalatenschappen van hoogleraren en dergelijke.
Hoe kom je anders aan proefschriften
uit de jaren dertig? Als ze al deze
boeken gewoon in een container hadden
gegooid, had er ook geen haan naar
gekraaid, denk ik. Thuis zou ik het ook
bij het oud papier hebben gedaan.
De meeste boeken op de lijst staan
in het centrale magazijn, begrijp ik.
Daar ben ik vroeger nog wel regelmatig
geweest. Daar daalde je echt af in de
duistere krochten van de universiteit.
Het was er donker en veel lag op

“Het was allemaal heel netjes
voorbereid, ik kreeg een lijst met zo’n
tweeduizend titels via een internet
applicatie met boeken van voor 2000
die de afgelopen twintig jaar niet waren
uitgeleend. Daarvan mocht slechts vijf
procent de schifting overleven. Dat was
geen probleem, aangezien er talloze
conferentieverslagen, jaarrapporten en
beleidsnotities tussen zaten. Zoals het
jaarrapport van de TU Delft uit 1952, of
een Duitstalig boek over de geschiede
nis van de universiteit van Leipzig. Dat
is hooguit interessant voor historici,
maar daar gaat hier nooit meer iemand
naar kijken. Duitse of Franse boeken
zijn zelden nog interessant. Alle echt

relevante boeken verschijnen in het
Engels.
Ik heb geprobeerd objectief te werk
te gaan en heb veel boeken ingevoerd
in Google Scholar. Alleen boeken met
meer dan honderd hits wilde ik in
eerste instantie bewaren. Vooraf wist
ik niet of ik daarmee aan het criterium
van vijf procent zou komen, maar dat
bleek achteraf een goede inschatting.
Daarnaast heb ik er nog een paar
boeken uitgepikt die ik zelf misschien
ooit zou lenen, op het gebied van
kwaliteitszorg of assessment en
toetsing van onderwijs. Er zaten nog
een paar vroege werken tussen van
tegenwoordig bekende onderzoekers

stapels. Ik zocht daar naar artikelen
van oude uitgaven van de Chemical
Society, uit de jaren twintig van de
vorige eeuw. Ik kom er nooit meer,
maar ik heb begrepen van promovendi
dat in het magazijn de zaak al is
geordend en opgeruimd. Verder kom
ik niet zo vaak meer in de bibliotheek,
vooral artikelen staan allemaal online.
Dat de bibliotheken worden samen
gevoegd, vind ik wel een goede zaak.
Als ik een boek zoek, kom ik meestal
uit op boeken van Technische
Natuurkunde en Werktuigbouwkunde,
dus voor mij zou het wel praktisch zijn.
Als het voor 2012 gebeurt, dan heb ik
er nog net iets aan!”

in mijn vakgebied. Die waren overigens
desondanks nooit uitgeleend.
Ik heb nog wel ideeën opgedaan voor
aanvullingen op de collectie. In het
kader van het verplichte Basiskwalificatie Onderwijs voor docenten zijn er
meer handboeken didactiek nodig.
En dan heb ik het over recente
handboeken; ik heb wel boeken uit de
jaren vijftig gevonden over het gebruik
van multimedia in het onderwijs, maar
op dat gebied is sinds de jaren vijftig
toch veel veranderd. Die boeken
hadden veertig jaar geleden al in
de prullenbak gekund!”
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Assertieve Brabo’s, narcisten, hoger opgeleiden |
hufters komen in allerlei soorten
De hufterigheid in Nederland neemt
toe. Dat meent Bas van Stokkom, als
socioloog en filosoof verbonden aan
de Radboud Universiteit in Nijmegen
en de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Afgelopen najaar verscheen zijn boek
‘Wat een hufter!’. Op 2 februari geeft
hij een SG-lezing aan de TU/e.
Zijn we verwende kindjes geworden?
“Jazeker, we zijn narcistischer, sneller
op de teentjes getrapt. Eerst was er de
revolutie van de jaren zestig, en toen
de jaren negentig met de komst van de
liberale beginselen, meer mogelijk
heden om eigen keuzes te maken.
Het individu is meer voorop komen
te staan.”
Is er qua hufterigheid verschil tussen
de verschillende bevolkingslagen?
“Het wordt anders beleefd. (…) Hoger
opgeleiden hebben eigen vormen van
hufterigheid ontwikkeld. Ze hebben
subtielere strategieën om anderen
een hak te zetten of als winnaar uit
de verbale strijd te komen.”
Vooral in de Randstad signaleert u
slechtere omgangsvormen.
Dus mochten Eindhovense studenten
zichzelf niet in de toegenomen hufterigheid herkennen, dan kan dat kloppen?
Van Stokkom lacht. “Nou, ook
Eindhoven is de laatste veertig jaar in
razende vaart verrandstedelijkt. Dat
typische Brabo-gedrag, dat katholieke,

Hoe bedoelt u dat?
“We leven toch in een gedisciplineerde
samenleving met hoge eisen en
verwachtingen, ondanks alle vrijheid en
keuzemogelijkheden. Zie het als een
ontsnapping, een behoefte om uit de
band te springen. Hufterigheid geeft
een tijdelijke kick. Dat soort gedrag
wordt normaal niet geambieerd.” (SK)

dat gemoedelijke, wordt weggeslagen
door wat er via de massamedia
uitgestraald wordt. Brabanders hebben
een veel assertiever zelfbeeld gevormd
en zo hun eigen Brabantse vormen
van ‘hufterigheid’ ontwikkeld.”
Wat moeten we ons daarbij voorstellen;
‘eigen Brabantse hufterigheid’?
“Denk aan cabaretiers zoals Hans
Teeuwen en Theo Maassen. Die
assertieve Brabo-humor is niet alleen
ironisch, maar ook gemeend. Zeker
bij Theo Maassen, die etaleert een
duidelijke aversie tegen de Randstad.
Bij Hans Teeuwen is het misschien
nog wat meer gespeeld.”

‘Wat een hufter!’ - Bas van Stokkom,
woensdag 2 februari , 11.45, Blauwe
Zaal Auditorium

Zijn mensen zelf schuldig aan de
toename van asociaal gedrag?
“Voor een deel is het aan mensen zelf
toe te schrijven, en is er zelfs sprake
van bewust verkozen hufterigheid.
Maar voor het grootste deel is het
gewoon onnadenkend handelen, en het
onbewust misbruiken van de publieke
ruimte. Denk aan die spotjes van SIRE:
onbewust asociaal. Het is niet zinvol om
in termen van schuld te spreken. Ik ben
er wel voorstander van dat er iets aan
gedaan wordt. Opvallend is dat de
meeste Nederlanders zich ergeren aan
hufterig gedrag, maar in zekere zin
vinden ze het ook wel grappig. Zoals
het gebruik van heftige scheldwoorden.
Neem de New Kids. Het is een soort
herkenning van de eigen onmacht.”

[E]

Boorishness is on the
rise in the Netherlands,
sayst Bas van Stokkom,
sociologist and philo
sopher at the Radboud University in
Nijmegen and the VU in Amsterdam.
On February 2, he’ll be giving an SG
lecture at TU/e: ‘Wat een hufter!’ (Such
a boor!). The lecture will be in Dutch.

Illustratie | David Ernst

Foto-expositie |
veldwerk TU/e-studenten op het zuidelijk halfrond
Jaarlijks gaan zo’n vijftien TU/e-studenten voor stage of afstuderen naar
ontwikkelingslanden. De commissie Technology for Sustainable Development
heeft een expositie ingericht met foto’s die tien studenten, afstudeerders en
twee docenten namen tijdens het veldwerk van hun project. Vanaf 31 januari tot
21 februari zal deze expositie te zien zijn op de loopbrug tussen het Auditorium
en het Hoofdgebouw.

Foto | Naomi Baan Hofman

Een van de exposanten is Naomi Baan
Hofman. Zij was van juli tot december
2010 in Dehradun, India voor haar
afstudeeronderzoek van de Master
Innovation Sciences. “Ik heb gekeken
naar biologische basmati-boeren,

die de overstap maken naar ‘contract
farming’. Boeren die normaal op de
lokale markt hun rijst verkopen, sluiten
nu een contract met een groot bedrijf.
Ik heb in kaart gebracht wat dat voor
consequenties heeft. De focus lag
daarbij op plantprotectie (bescherming
tegen schadelijke insecten bijvoorbeeld, red.). Een van de effecten was
dat traditionele kennis verloren ging.
Zo’n bedrijf levert kant en klare
middelen voor plantprotectie terwijl
boeren vroeger speciale planten
gebruikten. Bemesting werd gedaan
met dierlijke mest, nu komt dat ook
uit een potje. Als boer weet je dus niet
meer precies wat je doet. Maar goed,
de boeren zelf vonden het wel
makkelijk.”
“Deze foto heb ik in het begin gemaakt,
toen ik er net was. Ik ging met mijn tolk
Deepti de bergen in. Vooral kleine
boeren, met een klein stukje land,
gebruiken nog vaak een ploeg met
ossen om hun land klaar te maken voor
de basmatirijstplantjes. Op de foto zie
je het niet, maar even verderop zitten
vrouwen deze plantjes te planten.

Voor een kilo paddy (onbewerkte rijst,
red.) kreeg deze boer het afgelopen jaar
32 roepie, oftewel 53 eurocent.” (SK)

De opening van de expositie vindt
plaats op maandag 31 januari om
16.00, met een toespraak van de
voorzitter van het dagelijks bestuur
Peter Erkelens. Hij neemt die dag
afscheid van de TU/e wegens
pensionering. (Zie ook pagina 20.)

[E]

Every year, some fifteen
TU/e students visit
developing countries for
work placements or their
graduate projects. The Technology for
Sustainable Development committee
organized an exhibition with pictures
taken by ten students, post-grads and
two lecturers during fieldwork for their
projects. The exhibition can be visited
from January 31 through February 21,
in the footbridge between the
Auditorium and the Hoofdgebouw.
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Sandra Barasa (35) from Kenya came to the
Netherlands in 2006 for doctoral research at Leiden
University. Now she is an English teacher at the TU/e
center for Communication, Language and Technology.
Her husband Joseph Ngundo (36) came to the
Netherlands in September 2010 together with their
two children (10 and 5). The four of them now live in
Eindhoven.
“Our children attend the Wereldwijzer school
(www.wereldwijzereindhoven.nl)”, says Joseph.
This school teaches a one-year course and has
been established especially for children who
do not speak Dutch yet.
In this year they get to know
the language well, for at
school they only speak Dutch.
After a year they can then go
to an ‘ordinary’ primary
school.”
Sandra adds: “When Joseph
came to the Netherlands with
the children, the municipality
told us that we could simply
turn to the primary school
that was located nearest to us.
This proved to be otherwise.
That primary school has a
waiting list and, besides,
it was important that our children should speak Dutch.
They could not do so then yet. Indirectly we then
heard about the Wereldwijzer. This is a school that
we can really recommend to anyone. While the
initiative may be reasonably new, it is very valuable.
After a year your children are able to go to an ordinary
primary school. My 10-year-old son now speaks Dutch
better than I do, so when we go shopping he tells
people what we need.”

Look who’s talking

doctoral position. Which is difficult to find if your
command of Dutch is insufficient. Just think of most
websites: they are in Dutch. That is why I am now
focusing especially on learning the language.”
Joseph and Sandra think it would be a good thing
if more help was provided to partners of expats.
“If you come here, everything is very neatly arranged:
TU/e helps with permits, housing et cetera.
When you are here longer, though, other questions
emerge, like looking for a job. It would be very
welcome if there were more assistance in that
respect. If only a telephone number that you can
call, for there are so many questions.”(HB)

According to Sandra the two children are settling in fast.
“Of course they miss the free environment of Kenya,
their friends and the weather. They always used to play
outdoors there, which is quite different here. Still, they
really loved the snow here, it was the first time they
experienced such a snowfall.”
For Joseph, too, it was the first winter in the Netherlands. He is mainly involved with Dutch lessons now:
“The language forms a great obstacle, in everyday life
and also when applying for a job. In Kenya I studied
geography and in the Netherlands I am looking for a

Sandra and Joseph. Photo | Bart van Overbeeke

One of the exhibitors is Naomi Baan
Hofman. From July to December 2010
she was in Dehradun, India, for her
graduation research of the Master
Innovation Sciences.
“I have studied biological basmati
farmers, who were making the transition
to ‘contract farming’. Farmers who
normally sell their rice at local markets
now conclude contracts with a major
enterprise. I have charted the consequences for them. The focus was on
plant protection (such as protection
against pest insects, ed.). One of the

effects was that traditional knowledge
was lost. Such an enterprise provides
ready-made agents for plant protection,
whereas farmers would use special
plants in the past. Fertilization was
done by means of animal manure, but
now comes out of a pot. So you do not
know precisely what you are doing
anymore as a farmer. However that may
be, the farmers themselves found it
rather convenient.”
“This is a photo that I made in the
beginning, when I had just arrived.
I went into the mountains with my
interpreter Deepti. Small farmers who
own small patches of
land often still use an
ox-drawn plough to
prepare their land for
the basmati rice plants.
In the photo you cannot
see this, but a bit
farther on there are
women planting these
plants. For one kilo
of paddy (threshed
unmilled rice, ed.) this

highly educated Dutch women. In
groups they then engage in different
activities so that the international
women get to know more about the
way things work in Eindhoven.
Silke Georgi works as a freelancer for
Indigo. She is German and was raised
in the US. Eight years ago she and her
husband came to Eindhoven because
he went to work for Philips. “In the
beginning everything is new and not
very difficult as a result. However,
after a while I found out that I would
not be able to find work here at the
level that I was used to. I was trained
as a lawyer, which is a highly specific
branch. The view of the future that I
had was no longer right. This is a
problem that many highly educated
partners run into. It is a good thing that
something is being done about this.”
In addition, she thinks that the image
of Eindhoven as it exists abroad could
be enhanced. “Brainport is called the
Silicon Valley of Europe. That is simply
not true. Eindhoven is a quiet, small
town where there is not a great deal
to be done for our target group.” (HB)

The project is intended to familiarize
partners of expats more with things in
Eindhoven. Eijsenring: “The partners
join the expats without having a
purpose themselves. In many cases
they are highly educated, had good
jobs in their country of origin but do not
have anything to occupy themselves
with in Eindhoven. They do not speak
the language and have no clue where
to begin to look for a job, for instance.
By means of the ‘world women’ project
we want to try and change this. We
want to put them in touch with Dutch
women, so that the threshold for taking
action is lowered a bit.”
In the project five international highly
educated women are linked to two

Language exchange at T!NT
Learn each other’s language in couples:
that is the idea of the ‘Intercambio’ to
be organized by social club T!NT on
Wednesday February 2. Anyone who
wants to learn a language or improve
their proficiency, and also wants to help
someone else to learn a language, can
register. The meeting will start with a
meal.
During the evening participants will
be joined with a language buddy by
T!NT on the basis of their language
requirements. What languages will be
exchanged will depend on the people
who register. At this moment there

Photo exhibition | fieldwork TU/e
students in the southern hemisphere
Every year about fifteen TU/e students
go to developing countries for trainee
ships or for their graduation. The
Technology for Sustainable Development committee has staged an
exhibition of photos made by ten
students, graduating students and
two lecturers during the fieldwork of
their projects. This exhibition will be
on show on the walkway between the
Auditorium and the Hoofdgebouw
from January 31 to February 21.

Five years ago Carola Eijsenring set up
her own business ‘Indigo’. Indigo bundles
intercultural forces and clarifies
communication between different
worlds. This is done in three different
projects: intercultural work with young
children, world stories and world
women. Indigo has recently started a
‘world women’ project with TU/e.

farmer last year received 32 rupees,
which equals 53 eurocent.” (SK)
The opening of the exhibition will take
place on Monday January 31 at 16.00
hours, with a speech by chairman of
the Executive Board Peter Erkelens.
He will be saying goodbye to TU/e
that day on account of his retirement.
(See also page 20.)

Photo | Naomi Baan Hofman

are participants who already speak
Dutch, English, Spanish or German, and
perhaps French. The idea is for you to
speak your own language for half of the
evening (to help your buddy) and your
buddy’s language during the other half.

follow-up evening on March 16, and she
hopes that buddy couples will continue
their language exchange under their
own steam afterwards. “It can be very
useful, for example when you want to do
a traineeship abroad.” (SK)

T!NT hopes that especially Dutch
students will register. “The Eat&Meet
nights are frequented in particular
by foreign students. I should like it if
this evening would lead to more Dutch
people integrating with them,” explains
Anne Diepenbrock, who is organizing
the evening as a result of her study of
Applied Psychology. There will be a

The evening begins at 18.30 hours with
a meal (costs: € 3.50). At 20.00 hours
the Intercambio will start. Register via
tint@tue.nl, stating which language
you want to learn /practice and which
language you speak fluently yourself.
Follow-up evening: March 16.

What’s happening?

1

Partners of expats | Part 2

Meditation Workshops
Monday January 31 T!NT will be starting a series of meditation
workshops, under the guidance of Elisabeth Fricker.
Every Monday from 17.00 to 18.30 hours, starting on January 31
More information: www.tue.nl/tint

Chinese New Year
On Thursday February 3 the year of the rabbit will commence for
the Chinese. The Chinese ACSSE association invites everybody
to get acquainted with their New Year’s festivities. There will be
fortune cookies, New Year’s poems (Spring Couplets), students
will tell you what your animal year is and will tell your fortunes.
Thursday February 3, from 12.00 to 13.00 hours (reception), 1st
floor Hoofdgebouw. The poems will be on show longer. (For that
matter, the T!NT meeting club will also devote attention to the
Chinese New Year, during the Eat&Meet on Wednesday February 9.)

Go Back to The Zoo
There can be no such thing as standing still in a corner when
visiting a show by Go Back to The Zoo. They have already scored
many hits in the Netherlands, such as ‘Beam me up’, ‘Hey DJ!’
and ‘Electric’. It will be the third time they will feature on the
Eindhoven podium the Effenaar.
Thursday February 3, 20.15 hours, Effenaar (Dommelstraat 2),
admission fee 11 euro. More information: www.effenaar.nl
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Een volle maand
cello spelen bij NSO
Beeld van de Batavierenrace van vorig jaar. Archieffoto | Gijs van Ouwerkerk

Vele honderden Eindhovense
studenten in Batavierenrace
Op 7 mei is het weer zover: dan
overbruggen naar verwachting zo’n
achtduizend sportievelingen in
eendrachtige samenwerking de 177
kilometer tussen het Universitair
Sportcentrum in Nijmegen en de
campus van de Universiteit Twente.
De voor en door studenten georganiseerde race is daarmee de grootste
estafetterace ter wereld. Dit jaar
hebben zich 330 teams ingeschreven,
het maximale aantal.
Het parcours loopt ook in deze 39ste
editie weer via Duitsland, de Achterhoek en het centrum van Enschede.
De 25 lopers van elk team wisselen
elkaar af op het traject dat in 25 stukken
is opgedeeld. Vorig jaar behaalde het
gezamenlijke topteam van de TU/e en
Fontys de derde plaats in de Universi
teitscompetitie, achter de vertegen-

[E]

woordigers van respectievelijk het
Nijmeegse en Groningse hoger onderwijs.
Dit jaar hebben zich maar liefst 27
teams met Eindhovense studenten
opgegeven, afkomstig van studie- en
studenten(sport)verenigingen en
studentenhuizen. De centrale
inschrijving is inmiddels gesloten,
maar de teamleiders zijn in het algemeen
tot vlak voor de race nog bezig om hun
teams in te vullen. Het is daarbij niet
ongebruikelijk dat lopers zich aansluiten
bij verschillende teams, zodat ze
meerdere etappes kunnen lopen.
De lijst met toplopers voor het
universiteitsteam moet 15 april bekend
zijn. De Dommelloop op het
TU/e-terrein op 30 maart geldt als een
belangrijk kwalificatiemoment voor dit
topteam. De namen van de ‘gewone’
deelnemers hoeven de teamleiders
niet van tevoren door te geven. (TJ)

On May 7, it’s time for the Batavierenrace, a 177-kilometer relay
between Nijmegen and Enschede. This makes the race, which is
organized by and for students, the largest relay in the world. The
maximum of 330 teams registered this year.

Cellist en Bouwkundestudent Dave
Venmans is een van de ongeveer
honderd studenten die dit jaar mag
meespelen in het Nederlands
Studenten Orkest (NSO). Vanaf
vandaag, donderdag 27 januari,
trekken de leden zich tien dagen
terug in een jeugdherberg in Someren
om negen uren per dag te repeteren.
Daarna maken ze een tiendaagse toer
door Nederland waarin ze tien
concerten geven.
Geen enkel ander orkest heeft zo’n
intensief programma, zegt bestuurslid
Jacob van der Vlugt. Het concert, met
muziek van Richard Strauss en Edward
Elgar, wordt voor het eerst uitgevoerd
op zondag 6 februari in de Pauluskerk
van Someren en de tiende keer op 15
februari in het Concertgebouw van
Amsterdam. Direct daarna stapt het
NSO in de bus om nog twee concerten
te geven in Krakau in Polen.
Venmans kan zich een volle maand
storten op zijn eerste liefde, zoals hij
cello spelen noemt. “Muziek is voor
mij een grote hobby waarin ik veel
creativiteit kwijt kan. Maar ik studeer
Bouwkunde en wil en zal waarschijnlijk
architect worden.” (NS)
Cellist en Bouwkundestudent Dave Venmans speelt de komende weken in het Nederlands
Studenten Orkest.

Maandag 7 februari om 20.15 uur
speelt NSO in Muziekgebouw Frits
Philips. Kaarten en meer informatie
op www.nso.nl

En hoe is het in Perth?
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.
Goodday mates,
Hier een berichtje uit het zonnige ‘Down Under’. Gelukkig
niet vanuit het regenachtige, overstroomde Queensland.
Ik zit deze winter in Fremantle, een gezellig stadje net onder
Perth aan de westkust van Australië. Voor mijn buitenlandse
stage kreeg ik de mogelijkheid om een onderzoeksproject te
doen in het Fremantle Hospital. Een kans die ik gelukkig niet
aan me voorbij heb laten gaan. Het is hier ronduit geweldig!
Australiërs zijn erg vriendelijke mensen en binnen de kortste
keren had ik hier nieuwe vriendjes en vriendinnetjes.
Voor vier maanden maak ik deel uit van een kleine onderzoeksgroep die zich focust op decubitus, wellicht beter
bekend als doorligwonden. Kort gezegd is de groep bezig
met een grote internationale studie naar de oorzaken van
decubitus bij rolstoelpatiënten. Als Biomedische Techno
logie-studente ondersteun ik hun onderzoek met een
‘patiënt specifiek Eindige Elementen Model’. Vooral de
samenwerking met verschillende disciplines en onderzoekers
met een medische achtergrond maken mijn stage zeer
interessant.
Daarnaast vermaak ik me ook prima buiten mijn stage
werkzaamheden om. Al ligt het studentenleven in Perth
momenteel een beetje op z’n gat vanwege de zomervakantie,

ik verveel me geen moment. Perth en haar omgeving zijn
schitterend. Mijn fiets brengt me naar de mooiste plekjes
rond de Swan River en de Indische Oceaan. Elke maand maak
ik een tocht met de ‘Social Cycle Vino Club’, een gezellige
fietsclub waarmee ik via mijn collega’s in het ziekenhuis in
contact ben gekomen. En ook als zeilliefhebber waan ik me
hier in een waar paradijs. Elke zaterdag race ik mee als
crewmember van een supersnel zeiljacht op de Swan River.
Tijdens mijn kerstreces was het tijd om een wat groter deel
van de omgeving van Perth te leren kennen.
Mijn begeleidster in het ziekenhuis en haar man, tevens de
professor van de onderzoeksgroep, nodigden me uit om mee
te gaan naar Margeret River, een dorpje ten zuiden van Perth.
Een prachtige groene omgeving met mooie stranden en vele
wijngaarden. Een wijnproeverij mocht natuurlijk niet
ontbreken in onze vakantieplanning.
Nog geen week later verkende ik Australië ten noorden van
Perth met mijn ouders. Lekker knus met z’n drietjes in een
camper. We hebben kangeroes gezien, gesnorkeld en genoten
van het prachtige roodkleurige landschap. Maar het hoogtepunt
van die trip was toch wel het zwemmen met zeeleeuwen.
Snorkel op, flippers aan en spelen maar, hoe gekker je doet
hoe leuker die beesten het vinden. Echt geweldig!
Het verschil tussen zuid en noord was gigantisch en ik heb
tot nu toe ontzettend genoten van de omgeving en de
gastvrijheid van de Aussies. Ik zie er dan ook erg naar uit
om na mijn stage meer van Australië te verkennen en wens
jullie allemaal een zelfde ervaring toe.
Merel Broek, masterstudente Biomedische Technologie.

[E]

Cello player and Architecture, Building & Planning student Dave
Venmans is one of approximately 100 students that were selected to
participate in the Dutch Student Orchestra (NSO). In ten days, they’ll
be performing ten concerts featuring music by Richard Strauss and
Edward Elgar. On February 7 at 8.15PM, NSO will be performing at
Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven.
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Competenties ontwikkelen op buitenlandse stage
Hoe kan ik beter in een team functioneren? Hoe word ik een betere
netwerker? Het project COMPETT had
als doel studenten en afgestudeerden
competenties te laten ontwikkelen
door een online cursus. Dertien
TU/e-studenten en -alumni deden
eind vorig jaar aan de pilot mee.
Het Regionale Leonardo Bureau van de
TU/e was partner in een Europees
project onder het Leonardo da
Vinci-programma van de EU. Zo’n
tweehonderd studenten uit Spanje,
Duitsland, Nederland en Hongarije
deden mee aan de pilot, waarbij
studenten online training kregen in

competenties. Naast de verplichte
competentie ‘persoonlijke ontwikkeling’, moesten studenten kiezen uit
tenminste vier van de negen andere
competenties, waaronder leiderschap,
beïnvloeden en onderhandelen en
netwerken.
Tim van Acker, masterstudent Scheikundige Technologie, liep onlangs stage in
het Spaanse Tarragona en deed mee aan
de pilot. “Het is goed dat je leert
nadenken over je competenties en dat je
tips krijgt. Het buitenland is een goede
omgeving om je verder te ontwikkelen.
Ik vond het wel jammer dat er nauwelijks
praktijkgerichte opdrachten waren. Het

heeft mij en mijn begeleider veel tijd
gekost om alle vragen te beantwoor
den.”
Marjo van der Valk, manager van het
TU/e Regional Leonardo Bureau: “Van
meer studenten hoorden we dat ze het
lastig vonden om de cursus erbij te
hebben. Aan de andere kant heb ik mijn
twijfels of het beter gaat als ze meer tijd
hebben. Sommige studenten hadden
zoiets van ‘ik weet dit al’, maar veel
studenten en ook bedrijven waren juist
erg enthousiast. Competenties moeten
bij iedereen tussen de oren gaan zitten.”
De betrokken instanties evalueren nog
en bekijken hoe ze de cursus kunnen

[E]

What can I do to improve
my performance within a
team? How do I acquire
proper networking skills? The COMPETT project wanted to have students
and graduates develop such competencies by means of an online course.
Last year, thirteen TU/e students and
alumni participated in the project’s
pilot.

Carbon voor lichtgewicht auto URE
[E]
In de Blauwe Zaal wordt vanavond
(donderdag 27 februari) het nieuwe
ontwerp gepresenteerd van de
elektrische racewagen van University
Racing Eindhoven (URE). Met de nieuwe
auto, die in mei klaar moet zijn, hoopt
URE de resultaten van afgelopen jaar
(drie podiumplekken in drie races)
minstens te evenaren.

De belangrijkste veranderingen in de
URE06 zitten hem in het gebruik van
carbon, vertelt Arjan van der Linden,
pr-manager van het team. “De auto van
afgelopen jaar, onze eerste elektrische
wagen, woog 269 kilo. Vergeleken met
de concurrentie was dat aan de zware
kant. Daarom focussen we dit jaar voor
een deel op het gewicht.” Er is al een
aandrijfas van carbon gearriveerd, er
komt een nieuwe dunnere neus voor
de nieuwe auto en de velgen zijn niet
langer van magnesium, maar van carbon.
Net als vorig jaar zal URE met de
elektrische wagen deelnemen aan

wedstrijden in Engeland (Silverstone),
Duitsland (Hockenheim) en Oostenrijk.
Het zal niet eenvoudig zijn om de
resultaten van 2010 (respectievelijk
derde, tweede en eerste) te evenaren:
deden vorig jaar nog minder dan twintig
teams mee aan de Formula Student
Electric Competition, dit jaar zijn alle
dertig plekken al volgeboekt en is er
zelfs een flinke wachtlijst. Van der
Linden: “We verwachten ook dat de
andere teams sterker zijn geworden.
Vorig jaar was het voor ons echt
pionieren als eerste deelnemer uit de
Benelux, maar we zijn ook door andere
teams op ideeën gekomen hoe het
nog beter kan.” De Formula Student
competitie is zeer internationaal, met
deelnemers uit Europa, Azië, Amerika
en Australië. (TJ)
Geïnteresseerd? Stuur een mailtje naar
universityracing@tue.nl om te kijken
of er nog plek is in de Blauwe Zaal.
De presentatie begint om 19.15 uur.

Denk als een Innovator,

Da ge’t moar wit (sinds 2010)

Constudentenbond

Tonight (Thursday, January 27) the new design of University Racing
Eindhoven’s (URE) electronic racing car will be presented in the
Blauwe Zaal. With the new car, which should be ready in March,
URE hopes to at least match their results of the past three years
(three top-three results in three races). Interested? E-mail universityracing@tue.nl
to make reservations for the Blauwe Zaal. The presentation starts at 7.15PM.

De vorige racewagen van URE in actie op het Duitse racecircuit Hockenheim in 2010.

Loterij
Organiseer elke 21ste van de maand een loterij om studiepunten te verdienen. Elke student
kan een lot kopen voor vijf euro en verdient vijf studiepunten als ie wint! Extra studiepunten
staan goed op je cv, reken maar dat iedereen dat wil.

laat andere mensen
het vuile werk voor je
doen. Cursor gaat voor
je op pad om de beste

Fietsen
Studenten en fietsen, je raad het al, booming business! Leg bij alle onderwijsinstellingen
een bewaakte fietsenstalling aan en laat iedereen een abonnement kopen. Zo sla je twee
vliegen in een klap: extra inkomsten en minder fietsendiefstal.

keus te zoeken, zodat
het studentenleven
in Eindhoven nog wat
aangenamer wordt: }
de ConStudentenBond.

Tv-programma’s
Begin een eigen tv-kanaal en strijk de reclame-inkomsten op. Een programma zoals de
Gouden Kooi met professoren: stem op je favoriete professor. Degene met de meeste
stemmen mag extra veel college-uren geven of krijgt het meeste geld om onderzoek te
doen. Of de formule ‘Nerd zoekt vrouw’: vijf miljoen kijkers wekelijks, en de populariteit
stijgt en stijgt maar. Gooi er een paar reclameblokken tussen en voilà!

Deze keer onder het
mom van ‘protesteren
heeft toch geen zin’:
de beste manier om
te bezuinigen op het
onderwijs.

Boetes
Deel boetes uit als studenten echt iets fout doen, bijvoorbeeld als ze hun jas vergeten
na een feestje. Je vat namelijk snel kou, en dat gaat ten koste van studeerprestaties!

Panel van de week
Extra kosten
Laat studenten betalen voor allerlei extra’s binnen de universiteit. Maak van de vragenuurtjes
tijdens colleges een soort peepshow. Iemand die een vraag heeft, stopt twintig cent in het
laatje en mag dan een vraag stellen. Of als je je nog wilt inschrijven of uitschrijven voor een
tentamen als dat eigenlijk niet meer kan: vijf euro en het kan tóch.

Studenten met het motto
‘kom maar op met die
bezuinigingen!’

Accijns
Leg accijnzen op koffie: vijf cent per kopje. Op al die onderwijsinstellingen in ons
land gaan er heel wat kopjes op een dag doorheen: tel dat bij elkaar op en het gat
in de begroting wordt met de dag kleiner.

Clmn

optimaliseren en op maat kunnen maken
voor verschillende doelgroepen. (JvG)

BESTE KEUS

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

Blut
Ik zal er maar meteen eerlijk voor
uitkomen: ik ben fan van Albert
Heijn. Die leuke blauwe mandjes
met wielen, de glazen deurtjes
met koelproducten erachter, de
receptenkaartjes die het leven zo
veel makkelijker maken en de
muziek die je nooit hoort, maar die
wel altijd in je hoofd zit als je naar
buiten loopt. Ik wil gewoon niet naar
een andere supermarkt. Ik voel zelfs
een band met de rare supermarktmanager en de irritante hamsters
uit de reclame.
Toch is mijn geliefde buurtsuper het
toneel van een steeds terugkerend
ongemak. Je kent het wel. Het in
te grote blauwe bedrijfskleding
gehulde kassameisje lacht je
vriendelijk toe met haar mascara
ogen. Bonuskaart, pinpas, en dan:
‘geen saldo, betaal anders’. Daar
sta je dan, met je boodschappen.
Het overkomt mij met enige
regelmaat. Zo ook deze maand,
na een tripje naar Dublin, de
kerstcadeautjes en het betalen
van het collegegeld. De rest van de
maand wordt het dus bezuinigen.
Een ware uitkomst in dit soort tijden
zijn de euroshopperproducten.
En daar hoef je dus niet eens voor
naar de -‘rrril’- Aldi of Lidl.
De tegenwoordig rood met wit,
volgens AH ‘fris en modern’,
gekleurde producten zien er niet
alleen goedkoop uit, ze zijn het ook.
Euroshopperpasta, euroshopperstrooikaas, euroshoppertoiletpapier
en euroshopperspeculaas: alles
voor de blutte student.
Nog een troost: je bent nooit de
enige die blut is. Er is zelfs altijd
wel iemand die er nog erger aan toe
is. Sterker nog: Nederland is blut.
Dus moeten we allemaal bezuinigen.
Nu moet ik toegeven dat ik écht
niet met geld om kan gaan (zie
bovenstaande). Ik heb dus geen
idee waarop dan het beste
bezuinigd kan worden. Maar op
onderwijs liever niet te veel.
Want euroshopperonderwijs
lijkt me toch wat minder…
Myrthe Buijs is studente Bouwkunde
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Peter Erkelens | “Belangrijk om te weten dat je met minder ook kunt leven”

Hij gaat met pensioen, maar hij is
nog lang niet klaar. Peter Erkelens;
universitair hoofddocent bouwtechnisch
ontwerpen bij Bouwkunde en voorzitter
van het dagelijks bestuur van de
TU/e-commissie Technology for
Sustainable Development, bereidt
zich voor op uitzending naar ramp- of
conflictgebieden met het Rode Kruis.
Zijn liefde voor het buitenland en
ontwikkelingswerk bracht hem al voor
diverse projecten naar Peru en Kenia.
Momenteel volgt Erkelens een cursus
voor de Emergency Rescue Unit, een
Rode Kruis-team dat in actie komt bij
rampen en conflicten. Hij focust zich
op het ontwikkelen van een snel op te
bouwen onderkomen voor gezinnen.
Ben je een idealist? “Ik denk het wel.
Maar ik ben natuurlijk veel minder
idealistisch dan toen ik begon. Je merkt
dat er toch een heel andere wereld
achter zit. Neem Haïti, dat is een enorme
puinhoop. Er zijn tienduizend hulporga

nisaties aan het werk, en die lopen
elkaar in de weg, en ze moeten scoren;
laten zien wat ze allemaal gedaan hebben.
Dat is echt een probleem. Het is een
wereld achter een wereld, het is allemaal
niet zo mooi als het lijkt. En bij die
hulporganisaties zitten heel veel
mensen die betaald worden en daar
wel prima zitten, en dus zolang mogelijk
in business willen blijven. Daar word
ik niet blij van.”
Hoe hou je, ondanks dit soort teleur
stellingen, je idealisme vast? “Door
zaken in perspectief te plaatsen.
Toestanden die je daar ziet, heb je in
Nederland ook: hier draait ook veel
om eigenbelang. Alleen: wij zijn zo
rijk dat we het niet persoonlijk voelen
dat anderen zich verrijken.”
Je bent ook een optimist? “Ja, dat móet
je wel zijn.”
Zijn werk in landen als Kenia (als
‘housing planner’ voor de overheid en
later als research fellow aan de Nairobi
University) en Peru (als gasthoogleraar

Dat treft!
Er komt vrolijk geklets uit een kantoor op de zesde verdieping van het Hoofdgebouw.
Cursor stapt binnen en treft er de studentenadministratie van Wiskunde & Informatica.
Jessica Berger eet net een broodje zalm achter haar bureau. Zij is een van de vier
medewerkers studentenadministratie. De dames noemen zichzelf een gezellig
clubje. Niet dat ze elkaar na kantooruren ook nog spreken, maar tijdens het werk
hebben ze lol met elkaar.
Het leukst aan haar werk vindt Berger het contact met de studenten. “Dat wordt wel
wat minder, trouwens. Hoe dat komt? Omdat wij alles zo goed hebben geregeld…
hahaha. Nee, serieus, dat komt doordat de meeste informatie tegenwoordig te
vinden is op internet.” Wat ze ook prettig vindt aan haar baan is dat ze veel te
maken heeft met internationale studenten. Dan kan ze stoeien met taalbarrières
en bureaucratie.
Voor de lunch heeft ze onder andere cijfers ingevoerd en mail van studenten
beantwoord. Terwijl ze daarover vertelt, komt er een docent binnen om presentie
kaarten in te leveren. Hij gaat dwars door het halve klapdeurtje dat de balie van
Bergers bureau zou moeten scheiden. Ze maakt er een grapje over en vertelt
wanneer hij weer weg is dat ze juist van dit soort contacten zo geniet. En die kaarten
bergt ze goed op. “Dat is bewijsmateriaal voor studenten over hun aanwezigheid
bij het tentamen van vanochtend.”(NS)

in Cusco) leerde hem relativeren.
“In Peru kregen mensen 500 dollar
voor de baan die ik daar had. Huur en
gas/water/licht kostten al 400 dollar
per maand. Mijn salaris werd aangevuld
door het ministerie voor Ontwikkelings
samenwerking, maar die mensen
hadden er nog banen bij om te kunnen
overleven. Als je met die bril op naar
Nederland kijkt, en mensen hier hoort
klagen...”
“Als je puur kijkt naar wat je nodig hebt
om te overleven: dat is een bepaald
aantal calorieën per dag en natuurlijk
een dak boven je hoofd. Ik denk dat je
hier met een derde van de bijstand nog
zou kunnen overleven. Puur overleven
dan hè. Ik kom uit ’46, de generatie die
nog heeft meegemaakt” -hij onderbreekt
zichzelf met een glimlach: ‘ja, nou word
ik echt een oude man hè’- “dat er geen
douches waren, en dat je in een teil in
bad ging met je broers. Dat er maar op
één plek verwarming was, een kolenkachel, en dat de bloemen op de ruiten

stonden in de slaapkamer ’s morgens,
en dat het water in je glas bevroren was.
Het is belangrijk om te weten dat je met
minder ook kunt leven. We hebben het
eigenlijk veel te goed. Dat gun ik ook wel
iedereen hoor, maar daar zouden meer
mensen zich van bewust moeten zijn.”
Je neemt -behalve van Technology for
Sustainable Development- afscheid als
docent. Wat ga je het meeste missen?
“Vooral de contacten met studenten,
jonge mensen in het algemeen. Die
brengen allemaal nieuwe ideeën mee,
het is nooit hetzelfde. Als afstudeer
begeleider heb je soms meer persoon
lijke contacten, of studenten met
persoonlijke problemen. In dat laatste
geval kun je proberen of je hun studie
weer op de rails krijgt, dat vind ik fijn om
te doen. Mijn collega’s zal ik ook missen.
Het persoonlijk contact is voor mij altijd
belangrijk geweest.”
Hoewel hij niet meer actief aan de TU/e
verbonden blijft, maakt Erkelens zich
zorgen om de toekomst van de vacante

leerstoel Bouwtechnisch ontwerpen
van Jouke Post. Vanwege bezuinigingen
is deze leerstoel met ingang van januari
van dit jaar ondergebracht bij Architectuur. “De vraag is hoe dat nu ingevuld
gaat worden. Dat gaat een beetje buiten
ons om. Je moet weliswaar niet over je
eigen graf heen willen regeren, maar ik
ben bang dat het anders wordt ingevuld
met andere prioriteiten. Om maar wat te
noemen: cradle to cradle is iets wat nu
belangrijk is. Wat daar nu van overblijft
weet ik niet. Dat vind ik zonde. Als je
ziet hoelang het duurt voordat je iets
opgebouwd hebt; dat heb je niet zomaar
terug.” (SK)
Vrijdag 28 januari geeft Peter Erkelens
zijn afscheidscollege ‘Van Villa tot Tent
- 40 jaar bouwen aan een betere
toekomst’, om 16.00 in De Zwarte Doos.

Interview | Sjoukje Kastelein
Foto | Bart van Overbeeke

