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Personeelsfractie U-raad over reorganisatie TM:

“Opportunisme lijkt
een te grote rol
gespeeld te hebben”
Het bestuur van de faculteit
Technologie Management kan
na een voorbereidingsfase van
ruim twee jaar aan de slag met
het reorganiseren van de faculteit. Op woensdag 31 oktober
stemde de universiteitsraad in
met het reorganisatieplan.
Gelukkig was men er echter
niet mee, getuige de stevige
kritiek die aan het eind van de
zitting werd geuit door met
name de personeelsfractie.
“Het plan wekt de indruk een
product te zijn van een
Darwinistisch proces, waarin
opportunisme een te grote rol
lijkt te hebben gespeeld.” Met die
woorden veroordeelde dr. Allard
Kastelein namens de personeelsfractie het reorganisatieplan.
Prof.dr. Sjoerd Romme, die als
decaan van TM vooraf de reorganisatie kort had toegelicht, reageerde niet op de kritische uitlatingen. Dr. Laurent Nelissen,
voorzitter van de U-raad, liet
weten dat de medewerkers en
studenten van TM op dit moment
het meest gebaat zijn bij duidelijkheid omtrent hun toekomst,
en dat mede daarom is besloten
in te stemmen met de wijzigingen in het Beheers- en
Bestuursreglement
(BBR).
Omdat
die
wijzigingen
noodzakelijk zijn, had de U-raad
ook het recht instemming te
verlenen aan het volledige reorganisatieplan.
Overigens stoorde de U-raad zich
niet alleen aan het vermeende
opportunisme, maar was ook de
hele procesgang mikpunt van
kritiek. Zo vertelde Kastelein dat
zijn fractie zeer verontrust is
door het feit dat in eerdere versies
van het plan voorstellen werden
gedaan die haaks staan op voorstellen uit latere versies.
Kastelein: “In de ene versie
bleken de poten onder een
leerstoel te zijn weggezaagd,
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terwijl in een volgende versie met
nieuwe argumenten die stoel
gecontinueerd zou worden.
Kortom: een zwalkende koers.”

Extern advies
Ook vond de U-raad het vreemd
dat in dit geval geen extern
adviesbureau was ingeschakeld
als ondersteuning bij het opstellen van het reorganisatieplan. Bij
drie eerdere reorganisaties aan
de TU/e was dat namelijk wel het
geval. Volgens decaan Romme is
vanuit de Raad van Advies van
TM nooit geopperd om externe
kennis in te huren en hij
verwachtte ook niet dat de
conclusies die zo’n bureau zou
trekken, op veel draagvlak
hadden kunnen rekenen binnen
TM.
Dat in de toekomst niet gemeten
en beoordeeld kan worden in
welke mate de maatregelen die
nu genomen worden succesvol
zijn, ziet de personeelsfractie ook
als een ernstig manco. Volgens
Romme heeft de hele operatie
drie doelen: verhoging van de
instroom in de bachelor- en
masteropleidingen van de twee
subfaculteiten
Technische
Bedrijfskunde en Technische
Innovatiewetenschappen (TIW),
het verkrijgen van een duidelijker onderzoeksprofiel en het
op orde krijgen van de financiële
huishouding. Met name het
eerste en het derde punt zijn
volgens hem goed meetbaar.
Voor wat betreft het onderzoek
zal men moeten afgaan op de uitkomsten van onderzoeksvisitaties, die volgens Romme op dit
moment goed tot zeer goed zijn
voor bijna alle groepen.
Voor de capaciteitsgroep Human
Technology Interaction (HTI),
die niet was onder te brengen bij
de faculteit Industrial Design, wil
Romme binnen twee à vier
maanden een oplossing gevonden hebben./

.

TU/e-prof Van Bronswijk in Wetenschapsquiz
Prof.dr. Annelies van Bronswijk, hoogleraar bij de faculteit Bouwkunde,
maakt dit jaar deel uit van het team van geleerden in de Nationale
Wetenschapsquiz. De VPRO zendt de finale hiervan uit op kerstavond,
maandag 24 december, om 22.45 uur op Nederland 3.
Het team van geleerden, dat dit jaar geheel uit vrouwen bestaat, neemt
het dan op tegen de knapste familie van Nederland. Deze wordt de
komende weken geselecteerd in aparte voorrondes. Naast Van Bronswijk bestaat het team van geleerden uit prof.dr. Suzanne Hulscher,
hoogleraar Technische Natuurkunde in Twente, en Welmoet Damsma,
studente natuur- en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
Van Bronswijk was onlangs in het nieuws toen ze op Harvard
University één van de Ig Nobelprijzen 2007 in ontvangst mocht nemen.

Ir. Theo Hofman was dinsdag 6 november de eerste
TU/e-promovendus die buiten Eindhoven, in Kasteel
He l m o n d , z i j n p r o e f s c h r i f t v e r d e d i g d e . H o f m a n h e e f t
aan de faculteit Werktuigbouwkunde onderzoek
gedaan naar de zuinigste aandrijflijn voor hybride
auto’s. In Helmond is veel automotive-industrie
gevestigd, en de stad heeft de ambitie een centrum
voor automotive te worden. Het is de intentie om in de
toekomst meer proefschriften op het gebied van auto motive in Helmond te laten verdedigen. Hofman vindt
het bijzonder in het kasteel te promoveren: “Nu moet
ik mijn proefschrift verdedigen voor het oog van de
burgemeester van Helmond en de rector. Dat maakt
het spannender, maar voor mezelf doe ik alsof het een
‘gewone’ promotie is.”
Zie de pagina’s 6 en 7 voor een artikel over het
promotieonderzoek van Hofman.

Foto’s: Bart van Overbeeke

Studentenkapel trekt geen studenten
De Studentenkapel aan de
Kanaalstraat, die gerund wordt
door de Eindhovense
Studenten Kerk (ESK), trekt
vrijwel geen studenten. Op de
zondagse diensten komt
hooguit een handvol studenten
af, vertelt studentenpastor
Elisabeth Fricker, en dat is
volgens haar al zo’n tien jaar
zo. Het studentenpastoraat
streeft er niet naar om meer
studenten in de kerk te krijgen.
“Het gaat ons om de leefwereld
van studenten, en niet om de
kerk”, aldus Fricker.
Er komen wel gemiddeld zestig
tot zeventig andere bezoekers,
niet-studenten, op de oecumenische vieringen in de studentenkapel af. Dit aantal nietstudenten is overigens dalende.
Tien jaar terug waren het er nog
honderd tot honderdtwintig. Dat
de diensten nog steeds relatief
veel mensen trekken, komt
volgens Fricker onder meer door

de grote variëteit aan pastores en
de eigentijdse aanpak.
Dat de ESK niet meer studenten
naar de kapel wil trekken, komt
doordat de organisatie niet evangelisch is. De focus ligt bij het
niet-kerkelijke studentenwerk
buiten de kapel. “Wij willen niet
geestelijk handtastelijk zijn”, zo
luidt een door oud-pastor Wim de
Leeuw geïntroduceerd credo,
vertelt Fricker.
De reden waarom de ESK de
kapel nog steeds draaiende
houdt, is om een achterban te
hebben, een klankbord. Fricker:
“Ik vind het fijn om eens per
maand een zondagsdienst te
doen. Dat heb ik nodig als geestelijke voeding.” Ook hebben de
kapelbezoekers en de studenten
die op de activiteiten afkomen
‘een soortgelijke bezieling’,
vertelt Fricker, wat ook een reden
is om de banden niet door te
knippen. Bovendien vereist de
kapel maar een klein deel van de
organisatorische capaciteit. Het

grootste deel van Frickers tijd zit
in het studentenwerk rond de
TU/e.
Voor die niet-kerkelijke activiteiten bestaat overigens wel
genoeg animo onder studenten.
De
‘enneagramweekenden’
zitten altijd vol, net als uitstapjes
naar bijvoorbeeld een boeddhistisch klooster of een tbs-kliniek.
Zo lang het maar niks met de
bijbel te maken heeft. “Als we iets
op het gebied van de bijbel organiseren, weet je nooit of er
iemand komt”, aldus pastor
Fricker.
De ESK gaat, in het kader van een
strategische heroriëntatie, de
kapelbezoekers nu betrekken bij
het studentenwerk rond de TU/e.
Verder voert het studentenwerk
sinds kort een andere vlag.
ESKafé is passé, de nieuwe naam
is TINT. De ‘K’ in ESK schrok
studenten te zeer af, vertelt
Fricker./

.

Lees meer over de heroriëntatie van de
ESK op pagina 3.
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José Brokken
“Experimenteel onderzoek en beeldende kunst liggen dicht bij elkaar”
Gerard Verhoogt
Foto: Bart van Overbeeke
“Toen ik eind jaren zestig naar
het Natlab ging, werkten daar
zeer weinig vrouwen. Sommige
mannen vonden het prachtig
dat ik kwam, anderen vonden
dat ik als getrouwde vrouw het
brood uit de mond van het
hoofd van het gezin -lees: de
man- stootte. Op conferenties
was ik soms de enige vrouw
tussen zo’n duizend mannen.”
Dr. José Brokken kan dit nu
relativeren, want er is veel
veranderd. Ze vervolgde haar
loopbaan bij Shell en de TU/efaculteit Scheikundige
Technologie. Daarnaast
beheert ze met haar man een
kunstgalerie.
Sinds haar pensionering bij
Shell, zes jaar geleden, werkt
Brokken (1944) bij de groep
‘Materials and Interface
Chemicals’ van de faculteit
Scheikundige Technologie. Ze
begeleidt postdocs en promo-

vendi en is druk doende om
onderzoeksbudgetten te verwerven. Eind jaren zestig was het
niet vanzelfsprekend dat
vrouwen op researchafdelingen
werkten. Maar het werk was veel
te leuk en in 1974 promoveerde
Brokken bij Philips. In 1976
ging ze naar Shell omdat haar
man werk kreeg in Den Haag. In
eerste instantie reisden ze
beiden op en neer, maar daar
was Nederland nog niet op ingericht en min of meer noodgedwongen verhuisden ze naar
Leidschendam. Brokken: “De
bank daar gaf problemen. Ik had
een eigen rekening geopend en
toen ik voor de eerste keer mijn
salaris ging ophalen, zei de
bankbediende: ‘Mevrouwtje,
komt u maar terug met uw man,
dan kan hij toestemming geven’.
Die ging mee, haalde de
manager erbij en zei: ‘Dit is de
enige keer dat ik hier kom, als
mijn vrouw het geld voortaan
niet zelf krijgt, gaan we naar een
andere bank’. Toen was het

geregeld. Ik kan er nu om
lachen, maar het is natuurlijk
van de gekke.”
Bij Shell was de situatie beter,
hoewel ook daar obstakels voor
vrouwen waren volgens
Brokken. Zo was het volgen van
cursussen voor vrouwen niet
vanzelfsprekend. Het was makkelijker om bij een researchafdeling te werken dan bij
Philips, maar bij Pernis, een
grote productiesite, werkten
alleen mannen. Brokken:
“Officieel wegens de arbo-wetgeving, omdat toiletvoorzieningen voor vrouwen ontbraken. In
de praktijk voelde men gewoon
niets voor vrouwelijke collega’s
en al helemaal niet voor een
vrouwelijke baas.”
Al op de hbs was Brokken geïnteresseerd in kunst. “Ik kon zelf
redelijk goed tekenen en dan ga
je verder kijken en lezen. De
tekenleraar gaf ook kunstgeschiedenis en nam ons mee
naar het museum. In Leiden heb
ik colleges kunstgeschiedenis
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gevolgd, waar ik mijn man
leerde kennen.”
De kunst bleef hobby, maar dat
veranderde toen ze hun eerste
kunstwerk, een schilderij van
Gerrit Benner, kochten.“Beetje
bij beetje trad de kunst op de
voorgrond. Je bezoekt tentoonstellingen, praat met kunstenaars en op een gegeven
moment koop je je eerste
kunstwerk. Als een werk thuis
hangt, werkt het anders dan op
een tentoonstelling. Je gaat er
heel anders naar kijken, vanuit
steeds andere stemmingen en
dan gaat het meer leven. Bovendien kent de kunstwereld een
ander denk- en leefpatroon. Wij
vonden en vinden dat nog steeds
een verfrissende en stimulerende afwisseling op de dagelijkse
werkomgeving.”
In de loop van de tijd maakte
haar man van zijn hobby zijn
werk door de BFA Galerie in
Liempde te beginnen, die gespecialiseerd is in buitenlandse
hedendaagse kunst. “Daardoor

ga je ontwikkelingen breder
begrijpen. Kunstenaars voelen
ontwikkelingen meestal goed
aan en dat zie je vaak in hun
werk terug. In Keulen zagen we
een aantal jaren geleden een
beeldengroep over hangjongeren van fotograaf en beeldhouwer Michael Reisch. Als je goed
kijkt, zie je dat het geen homogene groep is, wat vaak gedacht
wordt, maar dat er leiders en volgelingen zijn. De ranking in het
groepsproces wordt aangegeven
door de houding en uitdrukking
van de figuren.”
Voorwaarde is dat je goed moet
kijken, pas daarna moet je je
eigen ideeën erbij betrekken.
Die manier van kijken is dezelfde als bij research, meent
Brokken. “Experimenteel onderzoek en beeldende kunst liggen
wat dat betreft dicht bij elkaar. In
experimentele chemie is het ook
niet meteen duidelijk wat er
gebeurt of wat je ziet. De benadering is dus hetzelfde, al is de
wereld heel anders.”/

.

De week van/Yolande
Yolande Coelen is coördinator selectie en
vernietiging bij de dienst Bibliotheek en
Informatievoorziening.
Maandag: De ochtend begint met een bijeenkomst van de bib-werkgroep Nieuwbouw. De concept-tekeningen van de architect voor het nieuwe gebouw en de
resultaten van de gebruikersbijeenkomst
worden besproken. Vervolgens met een
collega een bezoek gebracht aan de
secretaresses van de faculteit Industrial
Design, die de overgang willen maken naar
een volledig digitaal archief. Deze
brainstorm moet uiteindelijk leiden tot het
opstellen van een plan van aanpak,
waarvoor in de middag een eerste opzet
wordt gemaakt. Vervolgens nog wat
lopende zaken afgehandeld en een vergadering voor morgen voorbereid.
Dinsdag: Als secretaris van de landelijke
werkgroep semi-statische archieven,
waaraan collega’s van alle Nederlandse

universiteiten deelnemen, reis ik al vroeg
af naar de Universiteit van Amsterdam
voor een bijeenkomst. Na de vergadering
in de ochtend krijgen we een rondleiding
door Stadsarchief De Bazel. Later dan
gewoonlijk thuis, maar gelukkig wel op
tijd om te gaan volleyballen.
Woensdag: Na afhandeling van de e-mail
en wat lopende zaken heb ik een afspraak
met medewerkers van de Stichting
Techniekpromotie om te bekijken in
hoeverre wij een bijdrage kunnen leveren
aan de opzet van een digitaal archief voor
hen. Vervolgens wat schermen getest voor
een nieuw registratiesysteem, dat op dit
moment voor onze dienst ontwikkeld
wordt. Woensdagmiddag is voor mij en
mijn dochters een vrije middag en aangezien het heerlijk weer is, gaan we lekker
wandelen in het bos.
Donderdag: Met twee collega’s sta ik al om
07.30 uur op het station om af te reizen

naar Rotterdam waar
de jaarlijkse Information Retrieval
Day wordt
gehouden met
als thema ‘het
gebruik van
metadata bij
het terugzoeken
van de (digitale)
informatie’.
Vrijdag: Deze ochtend wordt voornamelijk
gebruikt om met de secretaresse van
Elektrotechniek het faculteitsarchief te
saneren. Niet alles mag zomaar worden
weggegooid, want de universiteit moet
zich houden aan de archiefwetgeving.
Door bepaalde archiefgedeelten blijvend te
bewaren, is de universiteit in staat om haar
handelen op hoofdlijnen in de toekomst te
kunnen reconstrueren. Met een omgeruimd gevoel ga ik het weekend in.
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Meest geciteerde wiskundige
geeft Holstlezing op 22 november
‘Men and Computers: an
Upward Spiral’ is de titel van de
Holstlezing die op donderdag
22 november wordt uitgesproken door prof.dr. Henk van der
Vorst. De Utrechtse wiskundige, sinds 2005 met emeritaat, is een autoriteit op het
gebied van toegepast wetenschappelijk computeronderzoek.
Van der Vorst is vooral bekend
vanwege enkele belangrijke bijdragen die hij leverde aan de versnelling van oplosmethoden voor
zeer grote stelsels vergelijkingen.
“Mede hierdoor zijn grootschalige berekeningen mogelijk
gemaakt en kunnen allerlei
complexe processen sneller gesimuleerd worden; bijvoorbeeld
het ontwerpen van chips of stromingsberekeningen bij de ont-

Award

Holst Memorial Lecture Award.
Voorafgaand aan de Holstlezing
vindt traditiegetrouw een symposium plaats met lezingen van
wetenschappers uit binnen- en
buitenland. Onder de titel
‘Computational Science - A
Multidisciplinary Approach for
Multidisciplinary
Challenges’
staan voordrachten gepland van
onder anderen dr. Adel Abbas
Bayoumi van Airbus Spanje en
dr. Tony Hey van Microsoft.
De Holstlezing begint donderdag
22 november om 16.00 uur en
vindt plaats in de Blauwe Zaal van
het Auditorium. Deelname aan
het symposium (dat om 11.00
uur wordt geopend) en de lezing
is gratis; aanmelden is vanwege
het beperkte aantal plaatsen
verplicht./

Na afloop van zijn (Engelstalige)
rede ontvangt Van der Vorst de

Voor meer informatie of aanmelding:
www.holstmemoriallecture.nl.

wikkeling van nieuwe vliegtuigen”, aldus prof.dr. Bob
Mattheij van de TU/e-faculteit
Wiskunde & Informatica, lid van
de
organiserende
Holstcommissie van dit jaar.
In 2000 werd Van der Vorst door
het Amerikaanse citatiebureau
ESI uitgeroepen tot ’s werelds
meest geciteerde wiskundige.
Het ging om een publicatie van
zijn hand uit 1992 (waarin hij een
oplossing aandraagt voor het
probleem van niet-symmetrische
lineaire systemen), in de tien jaar
ervoor 379 keer aangehaald in
wetenschappelijke artikelen van
collega’s; een uitzonderlijk aantal
in het relatief kleine wereldje van
de wiskunde.

Award voor Jack van Wijk
Tijdens het congres IEEE Visualization 2007, van
28 oktober tot 1 november in Sacramento, Californië,
heeft prof.dr.ir. Jack van Wijk van de faculteit Wiskunde
& Informatica de IEEE VGTC Visualization Technical Achievement Award gewonnen. Deze wordt uitgereikt aan onderzoekers die een baanbrekende
bijdrage hebben geleverd aan het vakgebied van
visualisatie. Van Wijk kreeg de prijs voor zijn werk
op het gebied van de visualisatie van stromingen.

Nieuwsquiz gaat niet door
De eerste Eindhovense Nieuws Quiz (EHV NWS
QZ), die maandag 12 november zou plaatsvinden in

.

het Auditorium van de TU/e, gaat niet door. Wegens
onvoldoende belangstelling heeft de organiserende
Eindhovense Persclub het evenement afgezegd.

Scooter tegen slagboom
Op vrijdag 2 november zijn omstreeks 17.45 uur
twee personen op één scooter tegen de rechterslagboom bij de ingang van het TU/e-terrein aan De
Zaale gereden. De slagboom werd hierdoor ontzet.
Het incident was te zien op camerabeelden van de
TU/e-beveiliging. Deze waren echter te onduidelijk
om de nummerplaat en het signalement van de
scooterrijders goed waar te nemen. De scooterrijders zijn na het ongeluk opgestapt en doorgereden. De slagboom is inmiddels gerepareerd.

ESK haalt kapel en studentenwerk uit
elkaar én knoopt ze aan elkaar vast
Vervolg van de voorpagina

Sinds kort is rond de campus
een nieuw, oranje-wit logo te
zien, met de letters TINT. Onder
deze noemer vallen de activiteiten die de Eindhovense
Studenten Kerk (ESK) tot voor
kort onder de vlag ESKafé organiseerde. De ESK wil potentiële
bezoekers niet meer afschrikken met de term ‘kerk’. Tegelijk
gaat ze de bezoekers van de
vieringen in de studentenkapel
-niet-studenten- inzetten om
de TINT-activiteiten te ondersteunen.
‘De ESK is in turbulente tijden
beland’, zo begint het advies dat
de Werkgroep Toekomst ESK dit
voorjaar uitbracht. Had de ESK
vijf jaar terug nog zo’n drie fte aan
pastores, nu is dat anderhalf. En
zelfs dat is onzeker, want in de
discussie met de achtergrondkerk over in hoeverre de positie
van het onlangs vertrokken
boegbeeld pastor Wim de Leeuw
wordt ingevuld, is het laatste
woord nog niet gezegd, vertelt
pastor Elisabeth Fricker. Tel
daarbij op dat studenten bij het
horen van het woord ‘kerk’ tegenwoordig
al
rechtsomkeert
maken, dat er vrijwel geen
student de zondagse vieringen in
de kapel bezoekt, en dat de
mensen die de diensten wel
bezoeken eigenlijk geen echte
‘gemeenschap’ vormen. Het
enige dat wel goed loopt, zijn de
niet-kerkelijke activiteiten.
Pastor Fricker verwachtte bij het
begin van het heroriëntatieproces dan ook dat de twee poten

van de ESK -de kapel en het studentenwerk- gesplitst zouden
worden. Waarom zou je als studentenkerk immers diensten
organiseren als er geen studenten op af komen? Toch heeft de
ESK precies voor het tegenovergestelde gekozen. Ze gaat de
kapelbezoekers als vrijwilliger
inzetten in het doordeweekse,
niet-kerkelijke studentenwerk.
De kapelbezoekers worden
daardoor meer een gemeenschap
en tegelijkertijd geeft het de ESK
meer handjes om TINT-activiteiten te organiseren. En daar
blijkt behoorlijk veel animo voor
te bestaan, vertelt Fricker. Vijftien
mensen die al actief waren rond
de kapel, hebben inmiddels ook
taken op zich genomen in het studentenwerk, en er zijn ook een
handvol nieuwe actieve vrijwilligers bijgekomen. “De reacties
uit de kapel zijn heel positief. De
helft van de bezoekers is zelf ooit
student geweest. Het zijn allemaal mensen die zich willen
inzetten om nieuwe generaties
op het menselijke vlak iets mee te
geven.”

Inbreng studenten
Ook op andere manieren zoekt
het TINT-team naar samenwerking om meer te organiseren
in het studentenwerk. Er is bijvoorbeeld een overlap tussen
TINT en de activiteiten van
Studium Generale, de studieverenigingen en de TU/e en
Fontys, vindt de werkgroep. Ook
op dit terrein is al een eerste stap
gezet: voor komend voorjaar staat

een lezing gepland die samen
met SG is georganiseerd, vertelt
Fricker.
Overigens blijft het doel van het
studentenwerk -lees: TINT- hetzelfde. Zaken als ethisch besef,
volwassen worden als mens, verantwoordelijkheid nemen, daar
gaat het om. Nieuw is dat de ESK
duidelijk stelt dat je daarvoor
geen ‘kerk’ nodig hebt, en dat ook
onderstreept door de nieuwe
naam TINT, met als ondertitel
‘ontmoetingsplek voor inspiratie
en verdieping’. Fricker: “We zijn
hier met ‘het leven’ bezig, niet
met ‘de kerk’.” Behalve in de studentenkapel dan, waarvoor de
naam Eindhovense Studenten
Kapel nieuw leven ingeblazen
wordt, compleet met een nieuw
logo. De naam ESK verdwijnt
naar de achtergrond.
Verder is het de bedoeling dat
TINT meer studenteninbreng
krijgt. Zo zaten er studenten in de
Werkgroep Toekomst en kozen
studenten mee de nieuwe naam.
Ook zijn studenten verantwoordelijk voor het TINT-programma,
waar voorheen de pastores de
programmering deden. “Het
goede nieuws aan het feit dat we
minder pastores hebben is dat we
meer met studenten móeten
gaan samenwerken”, vertelt
Fricker. En ze hoopt natuurlijk
door de veranderingen meer
studenten te bereiken. “Er is een
onderzoek gedaan en daaruit
blijkt dat vijftien procent van de
studenten wel geïnteresseerd is
in wat we doen.”/

.

Eerste ‘kindercollege’ zeer
enthousiast ontvangen

Foto: Rien Meulman

Basisschoolleerlingen bevolkten maandag 5 november de
collegebanken in het Auditorium voor het bijwonen van een
college over robots. Dit in het
kader van de Kinderuniversiteit,
een gezamenlijk initiatief van
de TU/e en de Universiteit van
Tilburg. Tot eind van het jaar
vinden er over en weer nog vier
colleges plaats.

versiteit’. Op deze manier hoopt
men al in een vroege fase
interesse voor de wetenschap te
kweken. Alle resterende colleges
in zowel Eindhoven als Tilburg
zijn
inmiddels
volgeboekt.
Alleen voor het laatste gezamenlijke college over de wc-pot op 17
december staat de inschrijving
nog open.

Jeugdjournaal
Dat een leerling op het eind van
het college over robots opmerkte
dat een eerder getoonde geavanceerde rolstoel over een gyroscoop stabilisator beschikt, moet
prof.dr.ir. Maarten Steinbuch,
die het college verzorgde, verrast
hebben. Zoveel expertise had hij
waarschijnlijk niet verwacht aan
te treffen in de groep die voor
hem zat. Er was sowieso veel
interesse bij de honderdzeventig
aanwezige basisschoolleerlingen. Geregeld moest Steinbuch
ze vertellen dat ze hun vingers
naar beneden konden doen,
omdat hij niet genoeg tijd had om
al hun vragen te beantwoorden.
De Universiteit van Tilburg heeft
al twee jaar ervaring met de
Kinderuniversiteit en dit collegejaar heeft de TU/e besloten zich
erbij aan te sluiten. De colleges
zijn bedoeld voor leerlingen uit
de groepen 6, 7 en 8. Ze zijn voor
hen een informele kennismaking met het fenomeen ‘uni-

Steinbuch bleek een gedreven
spreker, die zijn onderwerp
gelardeerd had met aansprekende filmpjes over onder meer
mensgelijkende en voetballende
robots. Ook probeerde hij zijn
taalgebruik zoveel mogelijk op
Jeugdjournaal-niveau te houden,
al zal een term als ‘schalen’ aan
dit publiek niet besteed zijn
geweest. Kort en bondig probeerde hij uit te leggen hoe robots
werken en maakte hij duidelijk
dat robots in allerlei vormen zijn
terug te vinden in de maatschappij.
De afsluiter van het college,
waarbij een van de voetbalrobots
van het TU/e-team begeleid door
de soundtrack van Starwars en in
de mist een indrukwekkende
entree maakte, was een schot in
de roos. Temeer daar deze robot
in staat was voetballen het
jeugdige publiek in te schieten,
die de basisschoolleerlingen
mochten houden. /

.

Ach en Wee
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Bij ons hebben
studenten meer
voordeel!
Nu een 2-jarig Hi € 20
Abonnement voor maar

€ 16
per maand

Samsung
U600

€0

WETEN
WAAR

JE MOET

En ook nog:
• Betalen als je stuﬁ
binnen is
• Je abonnement pauzeren
als je voor studie/stage
naar het buitenland gaat

STOPPEN.
JE ZIET MEER MET
EEN GELEIDEHOND.

GIRO 275400

Als u vindt dat kankeronderzoek niet mag stoppen
Steun de voortgang van het wetenschappelijk
kankeronderzoek. Neem KWF Kankerbestrijding
op in uw testament. Bel met de afdeling bijzondere
giften en nalatenschappen op (020) 570 05 00.

Ga voor het voordelige
Hi Studentenabonnement
naar de Hi Winkel,
hi.nl/studenten of bel
0800-0346
Kijk op hi.nl/studenten

De Masterbeurs - Jaarbeurs Utrecht
Vrijdag 22 en zaterdag 23 februari
Voorlichting over alle universitaire Masters.
Bijzondere Masterclasses.
Zie: www.universitairemasters.nl

DE ENIGE OFFICIËLE MASTERSITE, VERZORGD DOOR DE VEERTIEN NEDERLANDSE UNIVERSITEITEN

Tibet heeft uw hulp nodig

!LS IEMAND OM HULP VRAAGT GEEF JE HET DAN

Steun International Campaign for Tibet en vraag meer informatie aan via
www.savetibet.org of bel met (020) 330 8265

'EEF JE OP ALS COLLECTANT

EN JE HELPT MÏÏR DAN  -EDELANDERS MET -ULTIPLE 3CLEROSE

International Campaign for Tibet,
Vijzelstraat 77, 1017 HG Amsterdam

INFO NATIONAALMSFONDSNL BEL    

Giro 4223

WWWNATIONAALMSFONDSNL IS DUIDELIJK EN HELPT

ONS
OF STEUN
VIA GIRO
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studentenstad

Scannen bij het Sportcentrum

met de hand opendoen). Als een tot aap
gedegradeerde medewerker achter de
balie geen piepje hoort voordat de
deur opengaat, zet hij je het sportcentrum uit. Een soort omgekeerde
Pavlov-reactie. Voor apen dan.
Zelf ben ik één van die ouderwetse privacy-die-hards
die nog elke maand zijn Bonuskaart met een willekeurige voorbijganger ruilt om de data-mining-bezigheden
van de AH te frustreren. Ik zorg dat de verlichting van
mijn fiets in orde is. Dan kan ik niet aangehouden
worden en hoef ik mijn identiteitsbewijs niet te laten
zien. Ook reis ik niet meer met de trein, zoek niet
machinaal op internet en zou deze ingezonden brief (als
het toegestaan was) liever schrijven onder een pseudoniem. Een extra Google-hit voor de academische vrijheid dan maar.
Een mening en een naam op internet. Een groot offer in deze asymmetrische privacyoorlog.
De universiteit is voor mij altijd het toonbeeld geweest in het aanbieden van een hoogwaardig samenlevingsalternatief. Een modelsamenleving waarin ontwikkeling wordt bereikt door zelfstandigheid en door
verantwoordelijkheid te gunnen aan haar bewoners. Een oase van
vrijheid en vertrouwen, omlijst met vrolijk gekleurde slagbomen.
In Cursor 2 verwacht Wim Koch, directeur van het Studenten Sportcentrum, dat het scannen van de pasjes hem ook nuttige ‘managementinformatie’ zal opleveren. Wat en wie er dan met die informatie
gemanaged wordt, heeft nog niemand hardop durven zeggen. Kunnen
studenten binnenkort niet meer op tentamen als blijkt dat ze zwemmen onder college-uren? Worden werknemers die risicosporten doen
in de toekomst uit de collectieve zorgverzekering gezet? Wordt de score
van een sportvereniging straks uitgedrukt in ‘piepjes bij de poort’?
Ik vraag me af of wij wel zo onverschillig moeten blijven in die hele
studenten scanzaak. Of betekent vragen naar privacy tegenwoordig al
dat je iets te verbergen hebt?

Tegenwoordig zijn er pasjes nodig om het sportcentrum binnen te
komen. Bij toegang moet je jezelf scannen (de deur moet je nog wel

Matthijs Boerlage, aio Werktuigbouwkunde

En ik vind...

Na jaren is het eindelijk zover: het woord
student is in de stad Eindhoven niet meer
synoniem aan overlast. Althans, zo lijkt het
na jaren eindelijk ook zover gekomen te zijn op
bestuurlijk én politiek vlak. De afgelopen weken zijn er
meerdere signalen vanuit de gemeente en TU/e
gekomen die mij zeer positief stemmen over de
toekomst van studenten in de stad Eindhoven.
Eindhoven wordt na jaren van discussie eindelijk aangesloten op het NS nachtnet, de TU Eindhoven geeft met
enkele goede ideeën in een beleidsnotitie zijn visie op
studentenstad Eindhoven en de concrete verhuisplannen
van het ESC naar een aantrekkelijke locatie in de binnenstad worden in samenwerking met de gemeente ontwikkeld. Dit zijn
significante doorbraken voor de studentenstad Eindhoven, waar de
huidige en toekomstige generaties studenten de vruchten van moet
gaan plukken!
Vanuit de studentengemeenschap zijn in het verleden vele goede initiatieven gekomen om bij te dragen aan de stad Eindhoven (onder
andere in activiteiten en levendigheid) en dat moet vooral zo doorgaan.
Nu er ook door beleidsbepalers een positieve sfeer is geschapen
rondom het thema Eindhoven studentenstad zou het een gemiste kans
zijn als de huidige generatie studenten hier niet mee verdergaat. In
vergelijking met de afgelopen jaren zijn er onlangs vele positieve
stappen gezet, maar nu nog uitbouwen…samen op weg naar
Eindhoven studentenstad!
Wouter Zwagemakers, student Technische Bedrijfskunde en
oud-lijsttrekker Eindhovense Lijst Studenten (ELS)

UT Nieuws - Universiteit Twente

Twente wil de gezondheidszorg in
De Universiteit Twente wil een onderscheidend profiel op bouwen in de gezondheidszorg. De kennis en technologie
hiervoor zijn in huis, relaties met de gezondheidsinstel lingen zijn er volop en er liggen grote kansen die met
relatief eenvoudige middelen verzilverd kunnen worden,
zo schrijft UT Nieuws naar aanleiding van een eerste
conceptrapport. De eerste stap is al in gang gezet met de
fusie van het onderzoek van het biomedisch instituut
BMTI met dat van Technische Geneeskunde tot een groot
researchinstituut.

Delta - Technische Universiteit Delft

Collegelid wil af van brassen
De rituelen bij bestuurswissels van Delftse studievereni gingen moeten veranderen. Dat vindt collegelid Paul
Rullmann, die zich hierin gesteund ziet door de decanen
van de universiteit. In universiteitsblad Delta wordt een
recente bestuurswissel bij de Electrotechnische
Vereeniging (ETV) aangehaald waarbij tijdens het tradi tionele ‘brassen’ een ruit sneuvelde. Volgens decaan
prof.dr. Daan Lenstra van de faculteit Elektrotechniek
‘past de manier waarop de verenigingsbesturen met
elkaar omgaan niet bij de uitstraling en maatschappelijke
positionering die de TU Delft nastreeft’. Collegelid
Rullmann heeft met de studieverenigingen afgesproken
dat deze met hun decanen gaan overleggen hoe uitwassen
voorkomen kunnen worden.

Ad Valvas - Vrije Universiteit

Patiënt op internet niet dom
Richard Gill, hoogleraar Mathematische Statistiek (Leiden) en projectcoördinator bij Eurandom

‘Expert getuige’ strafzaak Lucia de B.
maakte statistische blunder
De Haagse verpleegkundige Lucia de B. werd drie jaar
geleden veroordeeld voor levenslang wegens moord
op zeven patiënten. De Commissie Evaluatie
Afgesloten Strafzaken adviseerde vorige week de zaak
te heropenen. Wat zijn de statistische argumenten om
de strafzaak nogmaals onder de loep te nemen?
“Het is een aanfluiting dat iemand voor levenslang het
gevang in wordt gestuurd op grond van een statistische
bewijsvoering met het niveau van een slechte afstudeerscriptie”, zegt prof.dr. Richard Gill onomwonden. De
hoogleraar Mathematische Statistiek van de Rijksuniversiteit Leiden, tevens projectcoördinator bij Eurandom
op het TU/e-terrein, klopte drie maanden geleden zelf
aan bij de commissie die zich boog over de strafzaak van
De B. De conclusies van de commissie zijn mede op zijn
argumenten gebaseerd.
“Als je een correlatie zoekt tussen de aanwezigheid van
een bepaalde verpleegster tijdens een dienst en het
plaatsvinden van een incident tijdens die dienst, moet je
eerst beslissen hoe je die zaken precies definieert. Wat is
een incident? Wanneer hoort een gebeurtenis bij welke
dienst? Dat is nooit gedefinieerd en er is zelfs mee
gesjoemeld: bij diensten waar Lucia de B. niet aanwezig
was, zijn precies dezelfde incidenten geweest. Alleen
werden die niet als incident genoteerd. De definitie van
incident werd ook steeds verder uitgebreid: eerst ging
het over sterfte, toen werden ook reanimaties erbij
gehaald, later nog meer zaken. Als er iets was gebeurd
wat op de een of andere manier te associëren viel met De
B., dan was het een incident. Anders niet. Dat is geen informatie op basis waarvan je een statistische berekening
kunt doen die een rechtbank kan gebruiken om iemand
voor moord op te sluiten.”
Volgens Gill is er een kans van een op negen dat een
willekeurige verpleegster in vergelijkbare situaties een
zelfde percentage ‘incidenten’ heeft tijdens haar
diensten. De Leidse professor Henk Elffers, de ‘expert
getuige’ tijdens het proces, achtte die kans ruim 33
miljoen keer kleiner. “Ten eerste maakte hij een blunder
door allerlei dingen onterecht met elkaar te vermenig-

vuldigen. Dat scheelt meteen al een factor duizend. Ten
tweede zijn de incidenten niet consequent geclassificeerd, zoals ik al zei. Als je dat wel doet, gebruikmakend
van de ziekenhuisdossiers, scheelt dat opnieuw een
factor duizend. Ten derde deed de heer Elffers alsof elke
dag van het jaar uitwisselbaar is, net als elke verpleegster. Dat is niet zo. Er zijn allerlei schommelingen in de
patiënteninstroom, bijvoorbeeld door veranderd beleid,
waardoor in de ene periode meer sterfgevallen plaatsvinden dan in de andere. Ook verplegers zijn niet uitwisselbaar. Er zijn verschillen tussen oproepkrachten en
vaste krachten, stagiaires en gediplomeerde verpleegkundigen, verplegers die snel een arts roepen of juist
niet. Goed statistisch bewijs krijg je natuurlijk wanneer
het experiment ‘dubbelblind’ is uitgevoerd. (Hierbij
weten noch de proefpersonen noch de onderzoekers wie
tot de controlegroep behoren, red.) Aangezien dat hier
niet het geval is, zul je rekening moeten houden met
dergelijke bijzonderheden. Dat heb ik gedaan, en dan
kom ik uit op deze kans.”
Hoe konden experts er zover naast zitten?
“Tijdens de rechtzaak is geen enkele expert op het gebied
van de statistiek geraadpleegd. ‘Expert getuige’ professor
Elffers heeft ooit statistiek gestudeerd, maar heeft zijn
promotie dertig jaar geleden onderbroken. Hij is rechten
gaan doen. Ook de andere ‘expert’, professor De Mulder,
is een jurist. Ik was de eerste statisticus die aan het
woord kwam.”/

.

Patiënten die websites over hun ziekte bezoeken, zijn
doorgaans goed in staat om goede en slechte informatie
te onderscheiden. Dat stellen twee communicatiespecia listen van de Vrije Universiteit in Amsterdam, die een boek
schreven over patiëntencommunities op internet. Artsen
zijn vaak niet bijster gelukkig met het ‘gesurf’ van hun
patiënten en denken dat het publiek dom is, maar in geval
van het laatste blijkt het tegendeel waar, zeggen onder zoekers Jeanine de Bruin en Astrid Ventevogel in
weekblad Ad Valvas. “De vaste bezoekers van dergelijke
websites zijn soms net journalisten; ze controleren alle
informatie op de site.”

UK - Rijksuniversiteit Groningen

Vrouwelijke student in meerderheid
Van de vijfduizend nieuwe Groningse studenten is 54,9
procent vrouw - het hoogste aandeel vrouwen onder de
nieuwe aanwas ooit. Vooral geneeskunde, sociale weten schappen en de letterenstudies worden meer en meer
vrouwenbolwerken, meldt weekblad UK. “We breken
record op record”, stelt universiteitswoordvoerder Jos
Speekman. Volgens universiteitenkoepel VSNU is lande lijk een vergelijkbaar beeld te zien. Sinds 1998 groeit
vooral het aantal vrouwen dat een universitaire studie
kiest; de laatste jaren zijn dit er jaarlijks meer dan hon derdduizend (iets meer dan het aantal mannen dat aan
een universiteit aan de slag gaat), tegenover circa tachtig duizend begin jaren negentig.

Mare - Universiteit Leiden

Universiteitspenning voor
huishoudster
Bewoners van ’t Heerenhoeckje, een huis van de Leidse
studentenvereniging Minerva, hebben hun 85-jarige
huishoudster in het zonnetje gezet.
Al zestig jaar zwaait Maria Schild de scepter over het
huishouden van Rapenburg 110 en drinkt ze elke doorde weekse ochtend een kopje koffie met ‘haar’ jongens. Uit
handen van de Leidse rector kreeg ze hiervoor onlangs de
Universiteitspenning uitgereikt; een onderscheiding voor
mensen van buiten de universiteit die een belangrijke
bijdrage aan de instelling hebben geleverd. Aan stoppen
denkt ‘Rie’ nog lang niet: “Het opvoeden van de heren
studenten is nog steeds nodig, vooral als ze er net komen
wonen”, aldus de gedecoreerde in universiteitsblad Mare.

Hoogleraar Mathematische Statistiek prof.dr. Richard Gill.
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Inzicht in de zuinigste aandrijflijn
Hybride auto’s/Chriz van de Graaf
Foto/Bart van Overbeeke
In een aandrijflijn voor hybride
auto’s heeft elk onderdeel en elke
keuze voor de opbouw van de lijn
effect op het totale rendement.
Het is voor fabrikanten echter
moeilijk inzicht te krijgen in deze
complexe samenhang. Daarom
ontwikkelde werktuigbouwkundige ir. Theo Hofman een
model om snel en eenvoudig te
berekenen welke invloed specificaties van onderdelen, de plaats
in de aandrijflijn en het regelproces op elkaar hebben.

Hybride auto’s zijn booming. De combinatie van een verbrandings- én elektromotor kwam voor het eerst in de vorm
van de Toyota Prius op de markt en
inmiddels volgen autofabrikanten als
Honda en Lexus het voorbeeld van deze
relatief zuinige en schone technologie.
Met de toegenomen aandacht voor het
milieu wordt een nog grotere vraag naar
hybride verwacht. Toyota hoopt in 2010
de miljoenste Prius verkopen. De transportsector brengt binnenkort de eerste
hybride vrachtwagens op de weg. De
eerste hybride auto rijdt sinds 2000 in
Nederland. In de eerste jaren werden er
slechts tientallen van verkocht, inmiddels
zijn dat er enkele duizenden per jaar. In
totaal rijden er bijna tienduizend rond in
Nederland.
Een hybride auto heeft een elektromotor
voor aandrijving bij lage snelheden,
gecombineerd met een zuinige benzinemotor. De actieradius is daarmee vergelijkbaar met andere auto’s. Voordeel is
echter dat de hybride auto beduidend

minder luchtvervuiling veroorzaakt en
ten opzichte van een benzineauto ongeveer een kwart aan brandstof bespaart.
Daarnaast rijdt het zeer comfortabel - de
auto is erg stil.
Voorafgaand aan de productie van een
hybride auto moet de fabrikant kiezen
hoe de aandrijflijn van de auto wordt
samengesteld. Welke motor, welk type
versnellingsbak, welke overbrenging,
welk vermogen? Bepalend in de keuze is
een laag brandstofverbruik, maar de auto
moet onontkoombaar aan eisen van de
consument voldoen. Zo moet de auto snel
optrekken en een acceptabele topsnelheid
hebben, zaken die het schone gedrag van
de auto meestal teniet doen.
Elke keuze die een ontwerper maakt voor
een onderdeel is van invloed op andere
onderdelen. In dit complexe vraagstuk is
het lastig te voorspellen of de keuze voor
een onderdeel of de plek in de aandrijflijn
wel het gewenste effect heeft. De faculteit
Werktuigbouwkunde stelde zich ten doel
dit probleem te tackelen.

Promovendus ir. Theo Hofman ging
ermee aan de slag en stelde zich de vraag:
welke aandrijflijn moet er in een hybride
voertuig? Kortom: hoe ontwerp je de
beste aandrijflijn? Hij specificeerde de
vraag naar vier deelvragen. De eerste is
‘de grootte’ (vermogen of energie): hoe
groot moeten verbrandingsmotor, elektromotor, de batterij et cetera zijn? De
volgende vraag is: waar in het voertuig
zitten de onderdelen? Plaats je de elektromotor voor of na de transmissie? Is het
een voor- of achterwiel aangedreven auto?
Deze keuzes hebben uiteraard gevolgen
voor de prestaties van de auto. De derde
vraag is: welke technologieën kies je? Een
benzine of dieselmotor? Een automaat of
handgeschakelde auto? Na alle keuzes is
de laatste vraag: hoe stuur je de componenten aan? Bijvoorbeeld: wanneer neem
je hoeveel vermogen van de elektromotor
en hoeveel van de verbrandingsmotor?
Dat is een afweging tussen de polen
‘zuinig’, ‘prestaties’ en ‘comfort’. Tijdens
dit regelproces kan een producent tot de

ontdekking komen dat er verkeerde
keuzes zijn gemaakt. Bijvoorbeeld
wanneer de gewenste prestaties niet
gehaald kunnen worden omdat er een
te lichte verbrandingsmotor is gebruikt.

Efficiënt
De keuzes die gemaakt worden in het
ontwerp van de aandrijflijn zijn complex
en hebben dus gevolgen die van tevoren
niet te overzien zijn. Een vervelende
situatie voor een industrie die als uitzonderlijk efficiënt bekendstaat. Hofman:
“Alle fabrikanten zitten met deze problemen. Het ontwerpen kost nu veel rekentijd; een simpele som voor een regelstrategie vraagt al snel een kwartier. Het
doorrekenen van verschillende opties kan
dus dagen kosten.”
Om de complexiteit en rekentijd van het
ontwerp van een aandrijflijn te kunnen
reduceren, beschouwde Hofman de
hybride aandrijflijn op een hoger abstractieniveau. Daaruit kwamen de eerdergenoemde vier deelvragen. Tijdens deze

Kleine druppeltjes met een grote toekomst
Veel mensen hebben thuis een simpele
inkjetprinter staan. De techniek die
daarin zit, is voor veel meer doeleinden
bruikbaar dan enkel het printen van
tekst. Voor het maken van polymere
beeldschermen bijvoorbeeld. Of voor
het ontwikkelen van betere medicijnen.
Daarvoor is wél steeds meer begrip
nodig van het printproces zelf.
Scheikundige Emine Tekin werkte
hieraan tijdens haar promotieonderzoek. Ze bestudeerde enerzijds de
vorming en het wegschieten van de
druppels. Maar ook de belangrijke
tweede stap onderzocht ze: hoe droogt
een geprinte druppel precies op en
geeft dat een goed resultaat? Maandag
12 november hoopt ze op haar onderzoek te promoveren.
Met inkjetprinten kun je kleine druppels
vloeistof heel precies op een bepaalde
plek neerleggen. Een inkjetprinter schiet
kleine druppeltjes vloeistof weg uit een
smal kanaaltje, dat zich in een printkop
bevindt. Die hangt verticaal boven het te
beprinten oppervlak en heeft vaak
meerder spuitmondjes. Wanneer op een
bepaalde plek een druppel materiaal -inkt

verder ontwikkelt, kunnen deze
druppels tegenwoordig al heel
klein zijn: de
diameter is in de
orde van vijftig
micrometer, nog
minder dan de
dikte van een
haar”, vertelt
promovenda
Emine Tekin van
de capaciteitsgroep Macromolecular
Chemistry and
Nanoscience van
de faculteit
Scheikundige
Een druppel ‘inkt’ vlak na het verlaten van de printkop. Achter de hoofddruppel is
Technologie.
zich een ongewenste satelliet-druppel aan het vormen.
Deze minuscule
druppels vliegen
in het geval van de thuisprinter- gewenst
maar heel kort door de lucht. Na enkele
is, geeft elektronica de inkt in het kanaal
milliseconden landen ze op het oppereen zetje. In het vloeistofkanaal gaat dan
vlak, waar ze beginnen te drogen. Bestaat
een schokgolf lopen, die een druppel
de druppel uit een oplosmiddel met een
vloeistof uit het open einde van het kanaal polymeer erin, dan verdampt hier het
perst. “Doordat de techniek zich steeds
oplosmiddel en vormt zich een laagje van

het polymeer. Tot zover de ideale wereld.
Voor de thuisprintertjes is deze techniek
praktisch uitontwikkeld. Je kunt tegenwoordig met zo’n printer zelfs je foto’s
haarscherp en kleurecht uitprinten. Maar
de industrie wil de techniek steeds vaker
met andere materialen en voor andere
toepassingen gebruiken. Uit Tekins werk
blijkt bijvoorbeeld dat inkjetprinten bij
uitstek geschikt is voor het doen van
materiaalonderzoek. Dat kan hiermee
heel efficiënt. Binnen een paar tellen legt
zelfs een enkel printkopje een vierkante
centimeter van het gewenste materiaal
neer, bestaande uit tienduizenden druppeltjes. “De winst van inkjetprinten zit
hem erin dat je heel gemakkelijk vlakjes
met een steeds verschillende samenstelling van materialen naast elkaar kunt
printen. Vroeger moest je steeds opnieuw
een materiaal ‘spincoaten’ op een ondergrond”, vertelt Tekin. “Voor de goede
werking van polymere beeldschermen
moeten we twee soorten materiaal
mengen. Maar in welke verhouding? Dat
kun je bepalen door een heel raster aan
vlakjes met verschillende mengverhoudingen te printen. Hierop kun je vervolgens verschillende tests loslaten.” Ook bij
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voor hybride auto’s
Cv Theo Hofman
Ir. Theo Hofman studeerde in 1999 af aan de faculteit Werktuigbouwkunde. Daarna
werkte hij gedurende vier jaar bij Thales. Al die tijd wist hij dat hij een promotie onderzoek wilde doen. Via een bekende aan de faculteit keerde hij in 2003 terug aan
de universiteit om zich te verdiepen in de aandrijflijn van hybride voertuigen, het
onderwerp waarmee hij zich tijdens zijn stage bezighield. Ook na zijn promotie blijft
hij aan de TU/e actief op dit onderzoeksterrein.

analyse kwam hij er ook achter dat alle
problemen in het ontwerp één gemene
deler hebben: rendement van de componenten. Dit is het centrale begrip geworden, waarom heen een beperkt aantal
parameters is gevormd. Beperkt, omdat
Hofman een snel programma wilde
maken.
Het rendement van een aandrijflijn (het
brandstofverbruik) laat zich in het programma bijvoorbeeld vangen met twee
parameters. Op de ene as kunnen transmissie, de batterij of de plek van een
onderdeel in de aandrijflijn worden
gezet. Op de andere bijvoorbeeld het
vermogen van de motoren. De derde as
(verticale as) staat voor het brandstofverbruik. Dit genereert een grafiek
waarin het brandstofverbruik wordt weergegeven als een combinatie van bijvoorbeeld een elektromotor van een bepaald
vermogen met een aandrijving aan de
achterwielen. Dankzij de visualisatie is
het optimum direct te herkennen. Ook is
te zien in hoeverre het afwijken van het
optimum ten koste gaat van het brandstofverbruik.
Het computerprogramma is een handig
hulpmiddel bij het ontwerpen van aan-

drijflijnen, maar het laat ook zien met
welke verbeteringen de hoogste rendementen te behalen zijn. Hofman: “Moet
je onderzoek doen naar zuiniger verbrandingsmotoren of is er veel meer rendementverbetering mogelijk dankzij onderzoek naar de transmissie? Het is zinvol
om op basis van kennis keuzes voor
bepaalde onderzoeken te maken. Dat
kan nu dus heel gemakkelijk.”
Hofman denkt dat zijn model de beste
basis zal zijn voor het doorrekenen van
hybride aandrijvingen. “Het is een
methode om heel snel het landschap aan
mogelijkheden te scannen. Er is een heel
grote zoekruimte die nu behapbaar is
gemaakt. Vernieuwend is dat ik de keuzes
voor onderdelen in één raamwerk samenvoeg met de regelstrategie.”
Het is natuurlijk nog wel de vraag in
hoeverre het vereenvoudigde model de
werkelijkheid vangt. Hofman: “Ik heb
simulaties gedaan om het model te valideren en heb verschillende ontwerpstudies uitgevoerd, maar dit is nog onvoldoende. Het is daarom een logisch
vervolg een hybride aandrijflijn te
bouwen om het programma te valideren
en aan te scherpen.”/

.

Eerste promotie buiten Eindhoven
De promotie van ir. Theo Hofman vindt plaats in Kasteel Helmond. Het is de eerste keer
dat een promotie van de TU/e buiten de stadsgrenzen van Eindhoven plaatsvindt. In
Helmond is veel automotive-industrie gevestigd, en de stad heeft de ambitie een centrum
voor automotive te worden. Het is de intentie om in de toekomst meer proefschriften op
het gebied van automotive in Helmond te laten verdedigen. Hofman vindt het bijzonder in
het kasteel te promoveren: “Nu moet ik mijn proefschrift verdedigen voor het oog van de
burgemeester van Helmond en de rector. Dat maakt het spannender, maar voor mezelf
doe ik alsof het een ‘gewone’ promotie is. Zo houd ik het ontspannen.”

Met inkjetprinten kun je heel makkelijk vlakjes met een steeds verschillende samenstelling van materialen
naast elkaar printen.

het ontwikkelen van nieuwe medicijnen
kan dit nuttig zijn. Maar ook andere
eigenschappen kunnen relevant zijn,
zoals de dikte van het laagje. Die kun je
variëren door de afstand tussen de
druppels te veranderen, zodat ze overlappen. De vlakjes in de rij hebben dan
allemaal een andere dikte.

Tot in de puntjes
Om inkjetprinten te kunnen gebruiken
voor het maken van de pixels van polymere beeldschermen, moet het zeer
betrouwbaar zijn. Je moet het printproces
tot in de puntjes beheersen. Hoewel elke
vloeistof anders is, zijn in het algemeen

Computerchips worden steeds kleiner. Dat
betekent dat ook de apparatuur er omheen
verfijnder moet worden. “In de industrie is
behoefte aan beweegbare platformen om
dingen nauwkeurig te positioneren. Die heb
je nodig in het productieproces van zo’n chip,
maar ook daarna, als je hem onder een micro scoop wilt bekijken”, vertelt Werktuigbouw kundestudent Michel van Leeuwen. Hij doet
onderzoek naar de NanoMotion Stage, een
platform dat tot een paar nanometer is te
bewegen. “De huidige platforms gebruiken
elektromotoren. Het vervelende is dat die een
magnetisch veld opwekken. Wanneer je zo’n
platform in een elektronenmicroscoop
gebruikt, verstoort dat veld de elektronen van
de microscoop.” Sinds een jaar of twee is er
een alternatief in zicht: motoren van piëzo elementen.
“Piëzomateriaal heeft de bijzondere eigen schap dat het uitzet als je er een spanning op
aanbrengt”, zegt Van Leeuwen. Hij onder zocht of de motor geschikt was om de
samplehouder van een elektronenmicro scoop aan te sturen. Hij laat een animatie filmpje zien. Het ziet eruit als crowdsurfen,
maar in dit geval bestaat het publiek uit
dunne sprietjes van piëzomateriaal en is de
crowdsurfer een blokje metaal. “Wanneer de
linkerhelft van zo’n spriet onder spanning
wordt gezet, en de rechterhelft niet, dan

buigt hij naar rechts. Die beweging geeft het
blokje een zetje.” Op die manier kan het
motortje het blokje tot op vijf nanometer
nauwkeurig positioneren - dat is vijf miljoen ste van een millimeter. “En eigenlijk nog
nauwkeuriger, maar verplaatsingen van
minder dan vijf nanometer kan ik niet meten”,
glimt Van Leeuwen. Hij bouwde de aansturing
van de motor en onderzocht de karakteristie ken van de opstelling. “Het is de kunst om die
sprietjes zo efficiënt mogelijk te laten
bewegen.” Niet alleen omdat de beweging
dan het snelst gaat, maar ook om te voor komen dat de boel opwarmt. “Bij een elektro nenmicroscoop zit je sample in een vacuüm.
Dat betekent dat de motor zijn warmte slecht
kwijt kan. Er mag dus zo min mogelijk energie
in warmte worden omgezet. Ook lopen niet
alle bewegingen even soepel. Bij sommige
frequenties gaat de boel trillen. Ik werk nu
nog aan een model waarmee we die trillingen
kunnen verklaren.”

drie eigenschappen van groot belang:
viscositeit, oppervlaktespanning en
dichtheid. Tekin: “Hoe viskeuzer (stroperiger, red.) de stof, hoe meer energie de
printkop erin moet stoppen om een
druppel te krijgen. Hetzelfde geldt voor
de dichtheid, die aangeeft hoe zwaar een
vloeistof is. En als de oppervlaktespanning echt te laag is, vormt de vloeistof na
verlaten van de printkop niet eens
druppels.” Heb je al deze parameters op
elkaar afgestemd, dan ben je er nog niet.
Er is een flinke kans dat er satelliet-druppeltjes ontstaan: kleine, extra, ongewenste druppels in het kielzog van de hoofddruppel (zie illustratie op linkerpagina).
Tekin: “Die wil je niet, want ze verstoren
het resultaat.” Om dit probleem aan te
pakken, filmde ze hoe de druppels zich
vormen bij het verlaten van het kanaaltje.
En zocht ze vervolgens uit met welke
instellingen van de printkop ze dit kon
beïnvloeden. Dit bleek meestal een combinatie te zijn van de kracht en de
snelheid waarmee de vloeistof in het
kanaal een zet krijgt.
Lukt het eenmaal om mooie druppels uit
de printkop te laten komen, dient het
volgende probleem zich aan. De druppel
landt op een bepaald oppervlak en moet
daar ‘netjes’ opdrogen. Het gevormde

laagje moet mooi vlak zijn. En dat is nog
niet zo eenvoudig. Tekin: “De meeste
stoffen die je in oplosmiddel print,
vormen bij het opdrogen een laagje dat
aan de randen veel dikker is. Onderzoekers noemen dit het koffievlekprobleem. Onder een koffiebeker ontstaat
soms een ring van koffie, die na het opdrogen donkerder is aan de rand.” Tekin
wist dit probleem grotendeels te vermijden door het polymeer op te lossen in een
mengsel van twee verschillende oplosmiddelen. Het ene heeft een lager kookpunt en verdampt dus makkelijker dan
het andere. Daardoor droogt de druppel
mooier vlak in.

Tekst: Anouck Vrouwe
Foto: Rien Meulman

Cellen groeien
De kennis van het inkjetprinten die Tekin
tijdens haar promotie heeft opgedaan,
kan op vele plaatsen worden toegepast.
Niet alleen bij het printen van polymere
beeldschermen, maar ook bijvoorbeeld
bij het neerleggen van smalle metaalspoortjes voor in micro-elektronica. Of in
de biomedische hoek: het driedimensionaal printen van structuren om cellen
in te laten groeien. Leuk om even aan te
denken de volgende keer dat je een
velletje uit de printer haalt./

.
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Wetenschap op tv: van schreeuwerige
dat er zo weinig in het Nederlands is. ‘Het
Lab’ is prachtig, het enige vervelende vind
ik dat het allemaal TU Delft is en niet bijvoorbeeld 3TU.”

Lolbroek

‘Dat willen wij ook’: glassponzen blijken een superieure architectuur te hebben.

De meeste opmerkingen worden gemaakt
over programma’s als ‘Brainiac’ en ‘Het
Lab’. Peletier: “Wetenschap komt er nauwelijks in voor, er wordt geen moeite
gedaan om meer te weten te komen over
de ‘waarom’-vraag. In deze aflevering van
‘Het Lab’ is er sprake van onbreekbaar
glas. Waarom is dat glas eigenlijk zo sterk,
hoe heeft de fabrikant het ontwikkeld, wat
komt daarbij kijken, hoe lang heeft het
geduurd, hoeveel gekost? Gaat het glas ook
kapot als je het verhit? Die vragen komen
niet aan de orde. Eigenlijk is het alleen een
excuus om lekker met een vorkheftruck te
raggen. Het ‘ontkoken’ van het ei in deze
aflevering heeft wel een wetenschappelijk
tintje, maar op Bob de Bouwer-niveau.” De
Jong ondersteunt deze kritiek: “‘Brainiac’
was het eerste programma dat wetenschap
als ‘fun’ zag. Er is weinig onderbouwing.
Er wordt alleen gekeken naar het verschijnsel en wat voor leuke dingen je
daarmee kunt doen.”
Peletiers belangrijkste kritiek op deze programma’s betreft het onrealistische beeld
van wetenschap en wetenschappers:
“Wetenschappers worden neergezet als
‘mad professors’. Dat is onterecht als je
naar de werkelijkheid kijkt. Feiten bestaan
nauwelijks in deze programma’s, meningen en interpretaties worden op één hoop

gegooid. Al zal niemand van de kijkers het
helemaal geloven, toch wordt dat stereotype weer bevestigd.” Hoe kwalijk is dat?
De Jong: “Het probleem is dat wetenschap
zo ‘leuk’ wordt gemaakt dat het echte werk
alleen maar kan tegenvallen. Wie bètavakken gaat studeren, komt er dán pas
achter dat er je heel veel moet leren en
sommetjes moet maken voor je leuke
proefjes kunt doen.” Peletier: “Als je
wetenschap associeert met de verkeerde
dingen kan het zeker kwaad. Vergelijk de
volgende situatie maar eens: als je in een
semi-realistisch programma rechters laat
zien die een orgie in hun kleedruimte
houden zogauw ze hun toga uit hebben,
geef ik je op een briefje dat ze daartegen
protesteren. Zo is het hier ook. Ook al is
het entertainment.”
Meijer heeft niet zo’n sterke mening over
de afzonderlijke programma’s, wel over
het geheel: “Je hebt de serieuze en de spectaculaire programma’s. Als ze allemaal als
‘Het Lab’ zijn, is het niet goed, maar als er
enkele dieper gaan, bereiken die hun
eigen doelgroep. Met dit totaal aan
programma’s wordt een breed scala aan
doelgroepen bediend. Sommige programma’s vind ik flauw en het wetenschappelijke gehalte is laag. Maar: ik ben hun
doelgroep ook niet. Het is alleen jammer

‘Dat willen we ook’ van de VPRO is een
serieus programma over wetenschap.
Peletier: “Je ziet wetenschappers in hun
natuurlijke habitat als normale mensen.
Hij of zij kan rustig vertellen hoe hij op
het idee kwam en hoe het een en ander
zich ontwikkelt. Er is een rustige cameravoering, geen opgewonden stemmetje en
er is oprechte interesse bij de interviewer,
die niet de lolbroek wil uithangen. Je ziet
ook een glimp van de passie voor de
wetenschap, iets dat altijd moeilijk is
over te brengen.”
In het algemeen spreken de serieuze programma’s Meijer meer aan. “Maar”, zo
betoogt hij, “het grote publiek niet. Dat
heeft liever proeven, ziet liever iets gebeuren. Dat is ook de basis van uitzendingen
op Discovery Channel, waar veel jongeren
naar kijken om iets van te leren. Die willen
weten wat er precies gebeurt als er een
kogel wordt afgeschoten.”
Zit er wel wetenschap in die ‘schreeuwerige’ programma’s? Meijer: “Wat is wetenschap? Veel van die programma’s willen
mensen iets leren. Niet over relaties of
over emoties, die de media toch al beheersen, maar over technisch wetenschappelijke onderwerpen. Zelfs kleine beetjes
helpen.” De Jong: “Ik mis aangrijpingspunten voor jongeren om zelf aan de slag
te gaan. Terwijl er interessante activiteiten
genoeg zijn. Bij de FIRST LEGO League
bijvoorbeeld (die georganiseerd wordt
door de Stichting Techniekpromotie, red.)
bekijken deelnemers een gebouw uit hun
omgeving op energiegebruik, doen voorstellen voor bezuiniging en communiceren dat aan anderen door een stukje in
de krant of presentatie aan de gebruikers.
Iets dergelijks mis ik eigenlijk bij alle
tv-programma’s over wetenschap.”

Wetenschap en med
Foto’s/SB
Waar Chriet Titulaer en Wubbo
tv-programma’s over wetensch
in ruime mate aanwezig met ‘B
als ‘CSI’. Welk beeld geven
wetenschap en de wetenschapp
hoe erg is dat? Drie TU/e’ers
faculteiten Biomedische Te
Technologie, prof.dr. Mark Pelet
Informatica en Jelle de Jong van
bekeken enkele programm

Verhaalstructuur
Een speciale plaats in het scala aan (semi-)
wetenschappelijke tv-programma’s nemen
programma als ‘Numb3rs’, ‘CSI’ en

De geïnterviewden

De drie geïnterviewden zijn op hun eigen
manier betrokken bij de popularisering van
de wetenschap. Jelle de Jong is oprichter en
interim-directeur van de Stichting
Techniekpromotie (www.techniek
promotie.nl ), een aan de TU/e gelieerde
stichting die wetenschap promoot en inte ressant maakt voor jongeren, onder andere
door het organiseren van scienceshows als
het Natuurkundecircus en de FIRST LEGO
League. Thema’s variëren van funda mentele vragen tot de productie aan de
draaibank. De stichting wil jongeren de
bètavakken laten ervaren, zodat ze weten
waarom ze daarvoor kiezen, niet op basis
van een imago.

Foto’s: Bart van Overbeeke

Hoogleraar Mark Peletier deed onder meer
online onderzoek naar de verspreiding van
euromunten in Europa, toen die werd inge voerd en er alleen Nederlandse euromunten
in Nederland waren, Duitse in Duitsland,
enzovoorts. Vijfduizend mensen werkten
hieraan mee en keken wekelijks welke
buitenlandse munten ze hadden. Zo werd
achterhaald welke munten hoe vaak op neer
en reisden (interessant detail: die van één en
twee euro reisden sneller dan de andere).
Later werd een soortgelijk onderzoek gehou den over griepverschijnselen; mensen vulden
een half jaar lang wekelijks een vragenlijst in
of ze verkouden waren, snotterig, keelpijn
hadden et cetera. Peletier: “Ook factoren als
leeftijd, manier van wonen en reizen werden
verdisconteerd. Helaas leverde dat geen een d u i d i g e r e s u l t a t e n o p . T e g e n w o o rd i g h e b i k
geen tijd meer voor dat soort dingen, ik
besteed nu veel tijd aan het Nederlandse
onderwijs.”

Hoogleraar Bert Meijer is als tijdelijk
adviseur betrokken bij Nemo, het weten schapscentrum voor kinderen in Amster dam, voor het opzetten van een tentoon stelling over leven. Hij is regelmatig te
horen bij Noorderlicht, het radioprogram ma over wetenschap (dinsdagmorgen,
Radio 1). Eerder schreef hij columns voor
het Eindhovens Dagblad. Reden is een deel
geldingsdrang, maar ook -en vooral- om
met anderen te delen wat hem bezighoudt
en om de passie voor wetenschap te delen
met anderen. Ook Meijer heeft er te weinig
tijd voor, vindt hij. “Maar wanneer een
aantal bestuursfuncties zijn afgelopen, ga
ik daar zeker weer meer aan doen. Ik kan
nog veel leren van wetenschappers zoals
Vincent Icke, Govert Schilling en Robbert
Dijkgraaf. Hierbij moet je ook durven te
herhalen; je moet het wel kunnen om elk
jaar met evenveel enthousiasme hetzelfde
verhaal te vertellen bij bijvoorbeeld de
zonsverduistering.”

‘Bones’ in, waar de wetenschappelijke
component is ingebed in een verhaalstructuur. Meijer noemt zichzelf geen CSIfan, maar vindt het format wel de fraaiste
manier om wetenschap te populariseren:
in combinatie met verhaal en human interest. “Dat lukt ziekenhuisseries ook
goed. Ik heb de Nederlandse Vereniging
van de Chemische Industrie wel eens
geadviseerd om sponsor te worden van de
soap Goede Tijden Slechte Tijden om
andere dingen in de chemie te laten zien
dan de ontploffingen, milieuvervuiling en
andere negatieve associaties die veel
mensen met chemie hebben. Het is ook
goed dat de wiskundige formules in
‘Numb3rs’ kloppen.” Ook Peletier looft het
realistische gehalte van de wiskunde in
‘Numb3rs’. “De serie kent een goed intro,
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e lolbroekerij tot serieuze informatie
dia/Gerard Verhoogt
BS/VPRO
Ockels nog pioniers waren met
hap, zo lijken die tegenwoordig
Brainiac’ en ‘Het Lab’ en series
n die programma’s van de
per? Klopt het beeld en, zo nee,
s -prof.dr. Bert Meijer van de
chnologie en Scheikundige
tier van de faculteit Wiskunde &
de Stichting Techniekpromotiema’s en geven commentaar.

De Jong: “CSI heeft de trend gezet met de
combinatie met wetenschap. Op zich is
daar niets mis mee, alleen wordt het wel
gesimplificeerd. Sommige claims gaan te
ver, DNA kun je niet in een paar uur tijd
bepalen en het tijdstip van overlijden is in
de realiteit lang niet zo exact aan te geven.
Maar het is op zich niet onwaar. En
misdaden worden in de realiteit echt niet
zoveel en snel opgelost.”
Belangrijk bij deze series is volgens
Peletier dan ook dat de filosofie wordt
geloofd als die plausibel klinkt. Het grote
publiek is minder geïnteresseerd of details
kloppen, als de filosofie maar zou kúnnen
kloppen.

Criteria
Dat brengt de discussie op de vraag welke
-impliciete- criteria de geïnterviewden
hanteren als ze naar deze programma’s
kijken. Meijer: “Veel kijkers zien liever iets
gebeuren dan dat ze alleen verbale uitleg
krijgen. Daarom ben ik voorstander van de
sandwichformule, zoals in programma’s
als ‘Hoezo’ of de wetenschapsquiz. Aan de
hand van een vraag of stelling worden er
proeven gedaan of een filmpje gedraaid en
geeft een gerenommeerde wetenschapper
als Robert Dijkgraaf een toelichting. En
die kan dat ook ongelooflijk goed.”
Voor Peletier is integriteit, serieus omgaan
met de wetenschapper en de wetenschap,
het belangrijkste criterium voor een goed
programma. “Het hoeft niet altijd volledig
te zijn, dat kan ook haast niet. Wel vind ik
het belangrijk dat duidelijk wordt wat de
drijfveer en de passie van de wetenschapper is. Vragen stellen is belangrijk in de
wetenschap en daar wil ik dingen van
terugzien. Niet zoals in ‘Brainiac’ of ‘Het
Lab’ waarbij de quasi-wetenschappelijke
vraag alleen maar een excuus is om leuke
dingen te doen.”
Voor De Jong geldt dat het jongeren moet
uitdagen en moet stimuleren om zelf aan

‘Dat willen wij ook’: vliegen als een meeuw.

de slag te gaan. “Die programma’s zijn er
zeker, bijvoorbeeld op Zapp TV, waar ik
laatst een spelprogramma zag over wetenschap waarbij kinderen op ontdekkingstocht gingen. Ik zou mensen vanuit hun
verwondering over dingen in hun dagelijkse leven op ontdekkingstocht laten
gaan, afgewisseld door presentaties of
filmpjes, een beetje vergelijkbaar met de
wetenschapsquiz. Vaak wordt de fase van
de verwondering, die aan het onderzoek
ten grondslag ligt, overgeslagen en dat is
jammer.”

Coherent verhaal
Het meest mist Meijer de wetenschap(per)
bij de algemene nieuwsberichtgeving en
achtergrondprogramma’s in de media. “Ik
verwijt het mezelf en andere wetenschappers dat we te weinig doen aan het wetenschappelijke karakter bij de berichtgeving
in de media. Sociologen, juristen,
economen, en psychologen lijken zich veel
beter te ‘verkopen’, maar geven vaak een

persoonlijke mening in plaats van een
wetenschappelijke verhandeling. Bèta’s
kunnen op zich goed klinisch, rechtlijnig
denken en tegenstrijdige dingen met
elkaar verenigen tot een coherent geheel
-in ons onderzoek doen we haast niets
anders- toch mengen we ons zelden in het
debat. Een wetenschappelijke analyse zou
een goed tegenwicht zijn voor de emotietv, waarbij het meer om meningen dan om
feiten gaat. Zo heb ik me geërgerd aan de
media bij het proces over die handelaar die
grondstoffen aan Saddam Hoessein
verkocht. Een (goede) eerstejaars bij ons
weet dat die twee grondstoffen vooral
gebruikt worden voor mosterdgas. Dat die
handelaar doet alsof hij dat niet weet, wat
ik overigens zeer betwijfel, is tot daar aan
toe. Maar dat daar in de media nog twijfel
over bestaat, is van de gekke. Op die
momenten mis ik de wetenschapper
echt.”/

.

De programma’s

‘Brainiac’: Beach explosion.
‘Numb3rs’

namelijk dat wiskunde wordt gebruikt bij
het voorspellen van het weer, de (geld)handel, het reguleren van verkeersstromen, et cetera. Ook de formules lijken
grotendeels te kloppen. Er is duidelijk over
nagedacht, het is geen Star Trek.” Een
aantal wiskundige claims noemt hij
terecht, anderen zijn onrealistisch.
Peletier: “In een aflevering wordt mensen
gevraagd willekeurig een aantal puntjes te
zetten. Je ziet dat er dan toch een regelmaat zichtbaar wordt, meer dan dat het
echt random zou gebeuren. En dat is in
het echt ook zo. Wat niet klopt in deze
aflevering, is dat je gasstromen in een
metro na een terroristische aanval kunt
detecteren met dispersietechniek. Die
claim is overdreven, maar zou wel weer
kunnen met een vloeistof.”

In totaal hebben Meijer, Peletier en De Jong
zeven programma’s bekeken. Dat waren
afleveringen van ‘Brainiac’, ‘Het Lab’, ‘Mad
Labs’, ‘Dat willen wij ook’ en ‘Numb3rs’. ‘De
nationale wetenschapsquiz’ en ‘Hoe?zo!’
worden in het artikel wel genoemd, maar zijn
niet opgenomen in de selectie omdat de
programma’s op dat moment niet werden
uitgezonden. Hieronder volgt een kleine
typering en samenvatting van de inhoud.
De makers van ‘Brainiac’ noemen het
programma een wetenschappelijke stunt show. Presentator Richard Hammond
(bekend van ‘Top Gear’) en zijn team verzin nen de gekste stunts om ‘de wetenschap
vooruit te helpen, zonder het spektakel te
schuwen’. Ze behandelen vragen als: ‘kun je
een kebab gaar krijgen met explosieven? Kun

je met een mobiele telefoon een caravan
opblazen?’ (Discovery zaterdag 20.00 uur).

Zie voor meer informatie http://noorder
licht.vpro.nl/dossiers/34750150/.

‘Mad Labs’ l i j k t o p ‘ B r a i n i a c ’ , m a a r h e e f t e e n
meer serieuze toon en onderwerpen. Zie:
http://madlabs.proboards40.com/index.cgi.
(National Geographic, dagelijks om 23.30
uur)

‘Het Lab’ i s g e b a s e e r d o p ‘ B r a i n i a c ’ . V o l g e n s
de makers worden bizarre, idiote en weten schappelijke experimenten gedaan,
theorieën worden getoetst en psycholo gische testen worden uitgevoerd.
(KRO, Nederland 3, tweewekelijks, op
dinsdagavond om 21.30 uur. Zie:
www.hetlab.kro.nl/)

‘Dat willen wij ook’ (VPRO) heeft een docu mentair karakter en gaat over technische ver schijnselen in de natuur (bij vogels, vlinders,
sponzen). Bijvoorbeeld een item over
Nicholas Franceschini, die een minuscuul
robotje net zo wil laten manoeuvreren als een
vlieg. Ook een item over glassponzen, die een
superieure architectuur blijken te bezitten,
steviger dan mensen momenteel kunnen
maken.

‘Numb3rs’ : S e r i e o v e r e e n w i s k u n d i g g e n i e
die met zijn kennis de FBI helpt met het
oplossen van misdaden.
http://veronica.sbs.nl/modules.php?
name=special&site=televisienieuws&sid
=4973
(Veronica, maandagavond, 21.30 uur)
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Algemeen
Dienst Interne Zaken
Openingstijden kantines tijdens
tentamenperiode
Alle kantines zijn in week 46 beperkt
open tot 14.00 uur. De kantine van het
Auditorium is geopend van 9.30 tot
14.00 uur en als proef van 16.00 tot
19.30 uur. Tijdens deze proefperiode zijn
er ook enkele warme maaltijden te
verkrijgen. Coffee & More in het
Auditorium is open van 8.30-12.00 uur.
Café De Zwarte Doos is geopend van
8.30-22.30 uur.

Mensen
Promoties
Mw. E. Tekin MSc verdedigt op maandag
12 november haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 4 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Thin Film Libraries
of Functional Polymers and Materials
Prepared by Inkjet Printing’. Tekin promoveert aan de faculteit Scheikundige
Technologie. De promotor is prof.dr. U.S.
Schubert.
Ir. J.J.M. Kierkels verdedigt op maandag
12 november zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van

het proefschrift luidt ‘Validating and
Improving the Correction of Ocular
Artifacts in Electro-encephalography’.
Kierkels promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is
prof.dr.ir. J.W.M. Bergmans.

promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr.ir.
J.F. Groote.

M.A. Abam MSc verdedigt op dinsdag 13
november zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt ‘New Data Structures
and Algorithms for Mobile Data’. Abam
promoveert aan de faculteit Wiskunde &
Informatica. De promotor is prof.dr. M.T.
de Berg.

Technologie Management
(TBdk)

D.V. Malyna MSc verdedigt op woensdag
14 november zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in
zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘Accelerated synthesis of electrically and thermally constrained power electronic converter systems’.
Malyna promoveert aan de faculteit
Elektrotechniek. De promotor is
prof.dr.ir. A.J.A. Vandenput.
Ir. A.H.J. Mathijssen verdedigt op donderdag 15 november zijn proefschrift en
stellingen tegen de bedenkingen van een
commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur
in zaal 5 van het Auditorium. De titel van
het proefschrift luidt ‘A Logical Calculi
for Reasoning with Binding’. Mathijssen

Faculteiten
Afstudeervoordrachten
BDK/OM/IM
Bojana Zoranovic, Closing the learning
loop - a study on improving the audit
system at KLM Engineering &
Maintenance, 15 november, 15.00 uur,
PAV C. 09

Diversen
DHV
Nationaal Sustainability Congres
Avondprogramma: ‘De integratie van
duurzaamheid in het hoger onderwijs’.
Op 20 november zal het door DHV georganiseerde ‘Nationaal Sustainability
Congres’ plaatsvinden in het WTC
gebouw in Rotterdam (www.sustain
ability-congres.nl). Aansluitend daarop
zal er een door studenten georganiseerd
debat plaatsvinden over de integratie van
duurzaamheid in de opleidingscurricula.
Studenten, docenten, bedrijven en een
ieder die geïnteresseerd is worden van
harte uitgenodigd om op deze avond
mee te discussiëren. Hoe maak je
studenten enthousiast? En hoe kunnen

scholen aansluiten op een arbeidsmarkt
waar kennis van duurzame ontwikkeling
gevraagd wordt?
Het programma zal bestaan uit twee
korte presentaties met aansluitend daarop een paneldiscussie. In het panel
nemen onder anderen plaats Doekle
Terpstra, voorzitter van de HBO-raad en
Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde. Het avondprogramma begint om
19.00 uur, zal ongeveer anderhalf uur
duren en is gratis toegankelijk.
Het is voor studenten mogelijk om tegen
gereduceerde prijs (75 euro) het congres
te bezoeken. Meld je aan, of vraag meer
informatie, door een mailtje te sturen
naar duurzameopleidingen@gmail.com.

Speelkr8
Inzamelingsactie gebruikt
speelgoed op de TU/e
De stichting Speelkr8 zamelt gebruikt
speelgoed in voor jongens en meisjes tot
en met tien jaar. De adressen worden
aangeleverd door onder andere stichting
jeugdzorg (diverse plaatsen) en voedselbanken. Uw speelgoed komt heel goed
terecht en is zeer welkom. Speelgoed
voor alle leeftijden is welkom, maar er is
vooral speelgoed nodig voor kinderen
van acht, negen en tien jaar. Voor hen
wordt namelijk niet veel aangeboden. U
kunt het speelgoed ook bij mij op de
TU/e-campus aanleveren, hiervoor kunt
u bellen naar: 06-48750618.
Anja de Valk-Roulaux

Vacatures
Officemanager Bureau Ondersteuning
(V89.92), Communicatie Service
Centrum (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 8 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2.171 t/m 2.901 euro).
Projectmedewerker HBO doorstroomminoren (V28.0616), Onderwijs en
Studenten Service Centrum (0.6 fte).
Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal
schaal 9 CAO Nederlandse universiteiten
bijlage 1 (2.387 t/m 3.278 euro).
PhD-student ‘Controlling Dynamic Real
Life Workflow Situations’ (V32.101), AIS,
department of Mathematics and
Computer science (1.0 fte). Tijdelijk
dienstverband, salaris maximaal schaal
27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1.956 t/m 2.502
euro).
Voor meer informatie ga naar:
http://vacatures.tue.nl.

Universiteitsberichten mogen
maximaal 150 woorden lang zijn en
moeten op de woensdag één week
voor plaatsing binnen zijn. Ze
kunnen worden gemaild naar
universiteitsberichten@tue.nl.

(Advertentie)
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Staff members and doctoral candidates borrow art for free from Grafiekuitleen

In short

“Such a fantastic facility simply has to be used”

International
light art festival
Glow in
Eindhoven

José Villegas

Photographer/ Bart van Overbeeke

A work of art in your workroom: thanks to the
Grafiekuitleen (graphic art library) this is possible.
TU/e staff members and doctoral candidates can
borrow graphic work for free from the collection of
over eight hundred works of art. Which makes it a
broad selection of Dutch graphic arts from the latter
half of the 20th and the early 21st centuries. Art
lovers include international staff members: they are
showing the graphic work they have borrowed and
talk about their choices.

Dorota Pawelek

Bertil Schmull - Soli deo
Gloria - copper engraving
Bertil Schmull - Visions de
l’amen - copper engraving
Han van Hagen Extremadura 2 - etching
In the office used by José
Villegas, who is working
towards a PhD in the coding
and crypto group at the
department of Mathematics
& Computer Science, hang
three works from the graphic
art library. Villegas: “To be
honest, I don’t really care
that much for the furnishing
of my workroom. After I was
given a place to work here, a year ago now,
some pieces of furniture were moved. The
shifting of the whiteboard left a few visible
holes in the wall. Of course we could have
asked people to fill them, but so far we have
not reached that point. In order to do up the
room a little more, I went to the Grafiek uitleen with a colleague, after having been
tipped off by a former colleague.”
However, on the day before his appointment
with the library, the Argentinean doctoral

candidate was told that he
and his colleague were going
to be moved to another office
within a month. Villegas: “We
began to doubt whether we
could actually fit in any
graphic works in the new
room. In the end we decided
to go nevertheless, because
the appointment had already
been made. In retrospect we
made the right choice; we are
still in the same office.”
The Grafiekuitleen proved to
be a positive surprise for
Villegas: “I was quite impres sed by the space and the fine
collection. The etching
Extremadura 2 by Han van Hagen drew my
attention straight away; I find the nature
depicted in it very beautiful. In addition, it is
one of the few works of art showing a
concrete image; the collection contains
mostly abstract work. My colleague chose
Soli deo Gloria, a painting by Bertil Schmull.
The third engraving, Visions de l’amen, we
chose together. There are so many things in
that picture that you are always discovering
something new.”

Jorge Alves Lino
Harrie Gerritz - De aarde rond
Roger Raveel - untitled

Abe Kuipers - Op de fiets
circa 1940
Jef Diederen - Black saint

Ir. Dorota Pawelek heard about the graphic art library indi rectly. The doctoral candidate of Electrical Engineering,
Electrical Power Systems, talks about her first acquain tance with the TU/e Grafiekuitleen: “A colleague regularly
borrows works of art. He knew that I am also interested in
art, so together with him I went to visit the Grafiekuitleen
for the first time. While he was deciding on a new work of
art for himself, I looked at the collection and finally chose
two paintings for myself. The first one I borrowed, which is
still hanging in my office today, is by Roger Raveel, a con temporary painter. His style is characterized by a mixture of
abstract and figurative painting. You can also see this in the
picture that I have chosen: an abstract drawing in black and
white and a few touches of color. The second work, by
Harrie Gerritz, has ‘something’ that appealed to me very
strongly, but I cannot really explain what it is.”
Pawelek is keeping the works of art for the time being: “I
like these works. They fit in my room perfectly. In the future
I shall definitely check out the TU/e collection again.”
(Pawelek is not in the photo because she was ill)

Jorge Alves Lino does not
have to share his office. As
a result this Portuguese
staff member, who at the
moment is a lecturer and
designer of the website of
the department of
Industrial Design (ID), had
a chance to furnish his
office entirely according to
his own taste. Next to a
number of personal items
-photos of friends and
relatives and two cylinders
containing diplomas
obtained at a university of his homelandstands a big lamp with two graphic works
hanging above it.
Alves Lino: “I heard about the Grafiekuitleen
via the introductory day for international

staff members. Immediately
after the meeting I sent an
e-mail to make an appoint ment. Such a fantastic faci lity simply has to be used.”
The Portuguese is quite
pleased with the pictures:
“The graphic work ‘Op de
fiets’ attracted me for two
reasons. Firstly, because it
represents everyday life in
the Netherlands: a man on a
bike. It is a realistic image,
but when you look at the
upper portion of the picture,
you see that the artist has
used very bright, loud
colors. The duality of the
picture really appeals to me:
it may cause you to feel slightly schizo phrenic, though in a good way. The second
painting drew my attention through its ab stract quality, which I like.”

Hungry planet: food for thought
Just lay out the contents
of your cupboard, refrigerator and cellar on your
kitchen table and
estimate the quantity of
food consumed in your
household within a week.
No doubt the picture will
be vastly different from
that for a family living on
the other side of the
globe. ‘Food for thought’,
was the idea developed
by the American photo
journalist Peter Menzel.
For the project ‘Hungry
planet: what the world
eats’ he photographed
thirty families across the
globe along with their
food for a week.
From a few bags of grain
and sorghum (a tropical
grain crop) for a refugee
family in Chad (weekly

Family in Chad.

budget: 1.23 dollar) to the
well-stocked dining table
of a German family: the
photos show poignant differences. Writer (as well as
Menzel’s
wife)
Faith
D’Aluisio noted the accompanying
stories
and
favorite recipes of the

Having welcomed over
50,000 visitors, the First
edition of Glow was such a
success that it was obvious
straight away that this international light art
festival in Eindhoven had
to have a sequel. From 9
thru 18 November more
than twenty works of light
art are exhibited at various
locations in the city under
the motto ‘Sealed Spaces’.
A selection from the
works: Magdalena Jetelová
is making a light installation for a car park, the
floor of which is covered
with a thin film of water. A
lighted spiral makes the
water look ‘infinite’.
Another special light art
project is that of Bettina
Pelz and Tom Groll.
During this event the
artists use projected light
to make it seem as if moss
is growing and moving
against the façade of the
city hall. For more information about ‘Glow:
Sealed Spaces’, a survey of
all these works of art and a
convenient map enabling
you to see all of them:
www.gloweindhoven.nl.

Laptop
running on
human power
Industrial Design
students from TU Delft
are collaborating with
their lecturer Arjen Jansen
to make a laptop running
on human energy. With
this design Jansen and his
students are competing in
a contest organized by
computer chip manufacturer Intel, which is
trying to find a way to run
a laptop on ‘green’ energy.
Other competitors are
working on solar panels
and fuel cells to produce
the required electricity. On
28 November the winner
will be announced. The
computer requires a
power of 20 watt. As there
is always a loss of energy,
users have to generate
about 40 watt. They do so
by moving up and down a
kind of footboard coupled
to a dynamo. Expectations
are that the effort required
will be equivalent to
cycling without a head
wind at a speed of twelve
kilometers per hour. The
students will be awarded
credits for their participation in the design
contest. (HOP)

Family in Germany. Photos: Peter Menzel

families portrayed in the
24 countries that were
visited. Add to that the
various facts and figures
about things like percentages of overweight and
numbers of fast food restaurants per country and
you get a confrontational

book of photos of how the
world eats and what there
is to be eaten.
The collection of photos
that Peter Menzel made for
‘Hungry planet’ forms the
exhibition by the same
name that will be on show
in the hall of the TU/e

Hoofdgebouw from 12
November thru Thursday
20 December. This ‘worldencompassing panorama
of people and their food’, as
Studium
Generale
describes it, may be viewed
every day from 09.00 to
18.00 hours./

.

The English Page is
written by Franca Gilsing.
She can be reached at
engcursor@tue.nl.
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Hungry planet: food for thought

Familie in Duitsland.

Familie in Tsjaad. Foto’s: Peter Menzel

Stal de inhoud van je kast, koelkast en kelder uit op de keukentafel en maak eens een inschatting van wat er in je huishouden in
een week aan levensmiddelen doorheen gaat. Ongetwijfeld een
heel ander plaatje dan dat van een gezin aan de andere kant van de
wereldbol. ‘Food for thought’, dacht ook de Amerikaanse fotojournalist Peter Menzel. Voor het project ‘Hungry planet: what the
world eats’ fotografeerde hij dertig gezinnen over de hele wereld
met hun levensmiddelen voor een week.
Van een paar zakken graan en
sorghum (een tropisch graangewas) voor een vluchtelingenfamilie in Tsjaad (weekbudget:

/Pharoahe
Monch

1,23 dollar) tot de overladen
eettafel van een Duits gezin: de
verschillen op de foto’s zijn
schrijnend. Schrijfster (en

tevens Menzels vrouw) Faith
D’Aluisio noteerde in de 24
bezochte landen de bijbehorende verhalen en favoriete recepten van de geportretteerde families. Tel daarbij op diverse feitjes
en cijfers over onder meer percentages overgewicht en aantallen fastfoodrestaurants per
land en je krijgt een confronterend fotoboek over hoe de
wereld eet en wat er te eten is.
De foto’s die Peter Menzel voor
‘Hungry planet’ maakte, vormen

samen de gelijknamige expositie
die van maandag 12 november
tot en met donderdag 20 december te zien is in de hal van het
Hoofdgebouw van de TU/e. Dit
‘wereldomspannende panorama
van mensen en hun voedsel’,
zoals Studium Generale omschrijft, is dagelijks te bezichtigen van 09.00 tot 18.00
uur./

.

Cabaretiers draaien proef in Parktheater
Verschillende bekende en iets
minder bekende cabaretiers en
stand-up comedians draaien een
weekend lang proef in het
Eindhovense Parktheater. Daar
vindt vrijdag 9, zaterdag 10 en
zondag 11 november voor de
tweede keer het Cabaret & Comedy

Weekend plaats.
Elke avond beklimmen twee caba retiers of cabaretgroepen de
planken van de Philipszaal om
ieder een half uur try-outs van hun
toekomstige programma (of delen
daarvan) te spelen. Het publiek is
dus getuige én proefkonijn. Tussen

de voorstellingen door zijn er
optredens van stand-uppers van
Comedy Explosion.
Op het programma staan op tredens van Richard Groenendijk,
Onno Innemee, Vincent Geers,
Jeroen Pater (allen op vrijdag),
Klaas van der Eerden, Reijn &

Goed, Jim Speelmans (zaterdag),
Martijn Oosterhuis, Geen Familie,
Wilko Terwijn en Patrick Meijer
(zondag).
Zie www.parktheater.nl voor meer
informatie en het bestellen van
kaarten (vanaf vijftien euro).

Visueel bedrog en andere lichtkunst tijdens tweede Glow
De eerste editie van Glow was
met ruim vijftigduizend bezoekers zo’n succes, dat meteen
duidelijk was dat dit internationale lichtkunstfestival in
Eindhoven een vervolg moest
krijgen. Van 9 tot en met 18
november zijn onder het motto
‘Sealed Spaces’ op verschillende plaatsen in de stad ruim
twintig lichtkunstwerken te
zien.
Prikkelende plaatjes van de 22
kunstwerken die Glow dit jaar
presenteert (bijna een verdubbeling ten opzichte van 2006),
heeft festivalwoordvoerster
Corine Theuns niet voorhanden.
Veruit de meeste kunstwerken
worden namelijk speciaal voor
Glow 2007 gemaakt en zijn in

Eindhoven dus pas voor het
eerst te zien.
Dan maar een kleine vooruitblik
in woord: Magdalena Jetelová
maakt een lichtinstallatie voor
een parkeergarage, waarvan de
bodem met een klein laagje
water wordt bedekt. Een aangelichte spiraal zorgt ervoor dat het
water ‘oneindig’ lijkt. Ook kunstenaar Nan Hoover gaat aan de
slag met water en visueel
bedrog: tijdens Glow projecteert
ze de zon op bewegend water,
waardoor het lijkt alsof dit in
brand staat.
Een ander bijzonder lichtkunstproject, zo verwacht Theuns, is
dat van Bettina Pelz en Tom
Groll. De kunstenaars, vorig jaar
nauwelijks te missen dankzij
hun spectaculaire projecties op

de Catharinakerk in de binnenstad, laten tijdens het evenement met behulp van lichtprojectie mos groeien en bewegen
tegen de gevel van het stadhuis.
Belz en Grol zijn dit jaar overigens tevens de curatoren van het
festival die de kwaliteit van de
getoonde werken bewaken.

Evolutie
Vorig jaar werd Glow spectaculair geopend met het ‘in brand’
zetten van het Van Abbemuseum. Ook dit jaar is de
opening de moeite waard,
belooft woordvoerster Theuns.
Kunstenaars Bart van Bokhoven
en Michel Suk laten bezoekers
op het 18 Septemberplein in
vogelvlucht de evolutie beleven.
Ze laten zich hierbij inspireren

door recente opgravingen van
stadsarcheoloog Nico Arts en
zijn mensen op die plek. Het
openingsevenement van Glow is
op vrijdag 9 november om
22.00 uur.
Glow wordt georganiseerd door
de Stichting CityDynamiek
Eindhoven, het Van Abbemuseum, Centrum Kunstlicht in
de Kunst, MU art Foundation,
het Temporary Art Centre en de
gemeente Eindhoven./

.

Voor meer informatie over ‘Glow: Sealed
Spaces’, een overzicht van alle kunstwerken en een handige plattegrond om
ze allemaal te kunnen zien:
www.gloweindhoven.nl.

De dag ervoor treedt hij op in
Berlijn, een dag later staat hij op de
planken van Paradiso. Anders
gezegd: Pharoahe Monch is in hip hopkringen bepaald niet de minste
en Studium Generale is dan ook
maar wat trots dat hij vanavond,
donderdag 8 november, in het
Gaslab staat tijdens KersVers.
“Eigenlijk hadden we het een
beetje opgegeven met hiphop in
het Gaslab, de bezoekersaantallen
vielen altijd tegen - maar dit is een
enorme buitenkans”, aldus David
Ernst van SG. Hiphopheld
Pharoahe Monch maakte eerder
onder meer furore met Organized
Konfusion en scoorde een grote hit
met Simon Says, bekend van de
film Charlie’s Angels.
KersVers in het Gaslab begint om
21.00 uur, Pharoahe treedt op met
band. Verder zijn er optredens van
het Bossche collectief Bralwerk en
verschillende dj’s. De entree is
gratis.

/Ex Drummer

Zoals Paul Verhoevens ‘Spetters’ in
1980 Nederland op zijn kop zette,
veroorzaakte ‘Ex Drummer’ dit jaar
een ware rel in Vlaanderen. ‘Een
platte aaneenschakeling van onno zelheid’, ‘politiek en maatschap pelijk incorrect’ en ‘een brutale op eenstapeling van vulgariteiten’, zo
bestempelden critici het speelfilm debuut van regisseur Koen Mortier.
In de film, naar een boek van
Vlaming Herman Brusselmans,
komt een bekende schrijver als
drummende intrigant terecht in een
punkband - met ‘een reis door de
onderbuik van Vlaanderen, langs
zelden getoonde lelijkheid, dom heid en grofheid’ als gevolg,
belooft Studium Generale.
‘Ex Drummer’ is vanavond, donder dag 8 november, vanaf 20.00 uur te
zien in De Zwarte Doos. Ook nog op
dinsdag 13 en woensdag 14 novem ber.

/Stille kracht
van heavy metal

Geliefd bij velen, maar desondanks
doodgezwegen door de pers en
vaak met de nek aangekeken. Het
is het trieste lot van heavy metal,
stelt André Verhuysen, hoofd redacteur van metaltijdschrift
Aardschok en organisator van het
roemruchte festival Dynamo Open
Air. In De Zwarte Doos blikt hij
maandag 12 november vanaf 19.30
uur terug op het festival en gaat hij
in op het imago van heavy metal.
Aansluitend is de film ‘Metal: A
Headbanger’s Journey’ te zien.

/Musical Jonas

Een impressie van de eerste editie van Glow in 2006.

Ter ere van het vijftigjarig bestaan
van de TU/e-personeelsvereniging
is op zondag 18 november in de
Blauwe Zaal van het Auditorium de
musical ‘Jonas’ te zien. Het stuk,
over de negentiende-eeuwse wal visvaart, wordt uitgevoerd door
Zingerij Dwarsgetuigd en toneel groep De Lindespelers, beide uit
Nuenen. De voorstellingen begin nen om 15.00 en 20.00 uur; kaarten
voor leden van de personeels vereniging (en hun aanhang)
kosten vijf euro, anderen betalen
tien euro. Entreebewijzen zijn ver krijgbaar in het PVOC op dinsdag,
woensdag en donderdag van 12.30
tot 13.30 uur.
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Kinjin met tegenzin toch
naar De Bunker

Nyenrode eist excuses
van dierenpolitie
Studenten van Nyenrode
hebben geen levende
kippen geneukt tijdens
hun ontgroening. Als de
dierenpolitie haar
beschuldiging niet
intrekt, stapt Nyenrode
naar de rechter.

Geen aan de deuren
geketende leden van Kinjin
vorige week donderdag in de
W-hal. Het bestuur en de
leden van Japanse studen ten-cultuurvereniging waren
tegen overplaatsing naar de
in hun ogen te krappe
nieuwe behuizing in De
Bunker, maar ze besloten
uiteindelijk toch over te
gaan op de afgesproken
datum.
Vice-voorzitter Shirley
Elprama herhaalt nog maar

eens dat men niet gelukkig
is met de sterke beperking
qua ruimte. “Eigenlijk is de
toegewezen ruimte bedoeld
als bestuurshok voor
Kinjin”, zegt Elprama, “maar
wij gebruiken het nu als
activiteitenruimte voor onze
leden. Er bestaat wel de
mogelijkheid om via de
computer algemene ruimtes
in De Bunker te reserveren,
maar op woensdagavonden,
wanneer onze bestuurs vergaderingen plaats -

vinden, zijn die allemaal al
volgeboekt. Ook is het op dit
moment slechts mogelijk
om tot en met december
ruimtes te reserveren.”
Binnenkort hoopt het
bestuur te kunnen overleg gen met gebouwenbeheer ster Mirjam Jahnke. Daarbij
wil men de huidige situatie
en eventuele oplossingen
bespreken.

Foto: Bart van Overbeeke

wedstrijdritme te houden.”
Volgend hem stonden de
teams van Utrecht en van
Delft, allebei spelend in de
eerste klasse, de afgelopen
jaren altijd in de finale. Dit
jaar rolde het Eindhovense
team de Utrechtenaren op
in de halve finale: 7-17.
Delft bleek helaas nog een
maatje te groot. Het Delftse
DSR-C won met vijf ‘tries’
tegen nul, wat neerkomt op
een score van dik 25-0. De
exacte score is overigens
onbekend bij zowel de
NSK-organisatie als bij de
spelende teams.

Het gaat sowieso goed met
The Elephants. De club
staat bovenaan in de studentenpoule (een speciale
poule in de derde klasse),
na vorig jaar helemaal
onderaan geëindigd te zijn.
De oorzaak voor de goede
prestaties ligt vooral bij de
nieuwe trainer, vertelt Bus.
“Die heeft veel structuur
gebracht. En we hebben
veel nieuwe aanwas dit
jaar. Daardoor hebben we
nooit meer problemen met
wissels. Zeker op een
toernooi als het NSK is zo’n
brede selectie fijn.”/

.

Utrecht ging. De naam
Nyenrode hebben we nooit
laten vallen. De Volkskrant
heeft de universiteit en
studentenvereniging opgebeld en gevraagd of het
onderzoek bij hen liep.
Toen hebben Nyenrode en
de vereniging dat bevestigd. Zij hebben zelf hun
naam in het nieuws
gebracht, niet wij. We
hadden alleen geen reden
meer om het te verzwijgen.”
“Geen sterk verhaal”, vindt
de woordvoerder van
Nyenrode. “Alsof wij zoiets
zouden
bevestigen.”
(HOP)/

.

Ergste huisbaas gezocht
Weigert hij de achterdeur
te repareren? Rekent hij
honderden euro’s huur
voor een bezemkast?
Komt hij binnen als je
staat te douchen? Geef je
huisbaas dan op voor de
verkiezing van huisjesmelker van het jaar.
Studentenvakbond LSVb
en SP-jongerenorganisatie
Rood organiseren samen
de vijfde huisjesmelkersverkiezing. Op 7 januari
worden de lokale prijs-

Elephants behalen tweede
plaats op NSK rugby
Rugbyclub The Elephants
heeft op het Nederlands
Studenten
Kampioenschap rugby, afgelopen
zondag in Utrecht, de
finale gehaald. In die finale
verloor de club, die in de
derde klasse speelt, van
eersteklasser Delft.
“Dit resultaat hadden we
niet verwacht”, vertelt
Elephantscaptain
Jaap
Bus. Zijn team ging niet
naar Utrecht met het idee
de finale te halen. Bus: “De
competitie ligt stil en het
NSK was voor ons een
goede gelegenheid om

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming
(LID) deed onderzoek naar
studentenvereniging De
Nieuwe Compagnie van
Verre. Die zou zijn eerstejaars dwingen tot seks met
kippen. Maar het onderzoek is afgesloten, omdat
de LID op “een muur van
zwijgzaamheid”
stuitte,
aldus een woordvoerder in
de Volkskrant. Vooral over

dat laatste maakt Nyenrode
zich boos. “Er is amper
contact gezocht”, zegt een
woordvoerder
van
Nyenrode. “We weten niet
waar dat verhaal vandaan
komt. De LID gaat onzorgvuldig om met lopend
onderzoek.”
Nyenrode sleept ook de
Nederlandse staat voor de
rechter, omdat de LID
taken uitvoert die onder
verantwoording van het
ministeries van landbouw
en justitie vallen en daar
ook subsidie voor krijgt.
De LID reageert verbaasd.
“Wij hebben ons altijd
beperkt tot de mededeling
dat het om een studentenvereniging in de provincie

winnaars gehuldigd. Zij
zullen op 22 januari horen
wie de landelijke finale
heeft gewonnen en zich
een jaar lang ‘de ergste
huisbaas’ mag noemen.
Met de verkiezing willen de
studenten
protesteren
tegen huiseigenaren die
misbruik maken van de
woningnood of de naïviteit
van hun huurders. De
winnaar van afgelopen jaar
was de onverbeterlijke
mevrouw Chang van het
Utrechtse verhuurbedrijf

Marlux Europe BV. “Zij
kan herkozen worden,
maar ze heeft felle concurrentie”, zegt LSVb-voorzitter Lisa Westerveld.
De verkiezing wordt klaarblijkelijk steeds bekender
onder studenten, want er
zijn al tientallen meldingen binnengekomen,
nog voordat het startschot
werd gelost. (HOP)/

.

Zie http://rood.sp.nl/actie/
woningnood/huisjesmelker.

IEEE-onderscheiding voor Elektrostudent
Ralph Wijshoff, zesdejaars
student Elektrotechniek,
kreeg dinsdag 6 november
tijdens de constitutieborrel
van IEEE Student Branch
Eindhoven een onderscheiding uitgereikt, die
hem was toegekend door
het Amerikaanse hoofdkantoor van IEEE. IEEE is
wereldwijd de grootste
vereniging voor elektrotechnisch ingenieurs. De
Eindhovense IEEE Student
Branche is een zustervereniging van studie-

vereniging Thor. Oud-vicevoorzitter en penningmeester Wijshoff, die vorig
jaar actief was in het
bestuur, is door de
Benelux-sectie van IEEE
voorgedragen voor de prijs,
met name voor zijn uitzonderlijke leiderschap en zijn
bijzondere inzet voor de
vereniging.
Wijshoff is gelukkig met de
onderscheiding, die maar
zelden wordt uitgereikt,
maar zegt erbij dat het een
prestatie was van het hele

bestuur. “We hebben er
vorig jaar voor gezorgd dat
onze vereniging uit de
vergetelheid geraakt is,
onder meer door het organiseren van goedbezochte
workshops en een aantal
gezelligheidsactiviteiten.
Ook hebben we de IEEEbranches in Leuven en
Luik bezocht, wat goede
contacten heeft opgeleverd”, aldus Wijshoff. Hij
gaat de toekenning van het
certificaat zeker vermelden
op zijn cv./

.

En hoe is het in Basel?

Studenten van de TU/e gaan
steeds vaker voor hun
studie naar het buitenland.
Voor stage of voor het
verrichten van onderzoek,
omdat het verplicht is of
omdat ze het leuk vinden.
Cursorlezers kunnen iedere
week over de schouder van
een TU/e-student in het
buitenland meekijken.

Drie landen, op een
steenworp afstand van
mijn nieuwe optrekje
sinds augustus. Ik woon
dan ook praktisch naast
het drielandenpunt van
Frankrijk, Duitsland en
Zwitserland. In dat laatste

land, in Basel, loop ik
stage bij het Laboratory
for Orthopedic
Biomechanics. Daar doe
ik onderzoek naar de
eigenschappen van een
kunstmatige meniscus.
Omdat het vooral computerwerk is en ik moeite
heb met stilzitten, ben ik
hier aan het volleyballen
geslagen. Ik speel mee
met een leuk team en de
eerste wedstrijd is me
goed bevallen. Voor
Zwitserse begrippen zijn
ze erg goed, dus hier heb
ik de luxe van twee
scheidsrechters.
Wat tot nu toe de meeste
indruk op me heeft
gemaakt, is uit eten in de
‘Blinde Kuh’. Dit is een
restaurant waar de bediening verzorgd wordt door

blinden en slechtzienden
en het is dan ook pikkedonker binnen. Je ziet letterlijk geen hand voor
ogen; waarom ik mijn bril
opgehouden heb, is me
nog steeds een raadsel.
Het is in het begin een
echte uitdaging om je
drinken en eten te
vinden. Het kwam dan
ook regelmatig voor dat ik
een lege vork in mijn
mond stopte (maar gelukkig kon niemand dat
zien). Het eten was echt
heerlijk, maar ik was erg
blij dat ik weer wat kon
zien toen ik buitenkwam.
Verder geniet ik nog
steeds van het uitzicht op
de bergen (heuveltjes
voor Zwitserse begrippen)
en ik heb het dan ook niet
kunnen laten om mijn

wandelschoenen
aan te
trekken en
de berg op
te klimmen.
Van daaruit
heb je een
prachtig
uitzicht
over de stad
(als je de
industrie
even over
het hoofd
ziet). Ook
het
centrum
van Basel is
erg mooi.
De Rijn, die
er doorheen
stroomt,
trekt met
mooi weer

behoorlijk wat mensen,
die er met een boekje en
een drankje genieten van
het zonnetje. De oude
stad met het Rathaus, de
verschillende kerkjes,
andere oud-Zwitserse
gebouwen en de smalle
en steile steegjes en
trappen, is ook heerlijk
om doorheen te struinen.
Nog anderhalve maand
en dan ben ik weer terug
in Nederland, maar niet
voordat ik een snowboard
of ski’s ondergebonden
heb om lekker de berg af
te gaan. Ook wil ik nog
een keer (met slecht weer)
een aantal van de 27
musea die Basel rijk is,
bezoeken.
Sarah Ronken, studente
Biomedische Technologie
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ISN niet blij met open ruimte in Bunker
Het International
Students Network (ISN)
Eindhoven is niet gelukkig met zijn nieuwe
onderkomen in De
Bunker. De verenigingsruimte maakt deel uit van
een vluchtweg en kan
daarom momenteel, in
afwachting van nieuwe
sloten, niet worden afgesloten. Onlangs werden
uit computers in de
ruimte vier RAM-geheugenkaarten gestolen; ISN
deed hiervan deze week
aangifte bij de politie.
De internationale studentenvereniging had graag
meteen een goede start
gemaakt in het studentengebouw aan de Kennedylaan. Sinds de verhuizing,
ruim een maand geleden,
is het volgens woordvoerder Sujit Prasannakumar echter flink behelpen. Hoewel de doorgang
via het ISN-kantoor alleen
bedoeld is voor noodgevallen voor gebruikers in
die hoek van het gebouw,

lopen volgens hem in de
praktijk
regelmatig
vreemden in en uit.
De hoofdingang van De
Bunker is weliswaar uitsluitend toegankelijk met
een toegangspas, alleen te
verkrijgen via de verenigingsbesturen, “maar op
de bovenverdieping zijn
zoveel activiteiten gaande,
dat doorlopend mensen
zonder pasje door anderen
worden binnengelaten.”
Het met een gerust hart
achterlaten van spullen is
er volgens Prasannakumar
daardoor
niet
bij.
Waardevolle zaken als een
dvd-speler, fax en documenten met betrekking tot
de financiën van de club
worden zolang bij de
bestuursleden
thuis
bewaard.

Panieksloten
Johan Lauwers, technisch
beheerder van De Bunker,
benadrukt dat ISN vanaf
het begin van de situatie op
de hoogte was. Ook is het
bestuur volgens hem twee

weken terug geïnformeerd
over de bestelde nieuwe
cilinders en is aangeboden
om
kostbare
spullen
zolang elders in het
gebouw op te slaan. “Als
het aan mij lag, was de
kwestie al opgelost, maar
het gaat om gecertificeerde
cilinders waarvan de levering nu eenmaal een week
of zes duurt.” Met deze zogeheten
panieksloten
kunnen de deuren straks,
indien op slot gedraaid, in
noodgevallen van binnenuit worden geopend, maar
niet langer van de buitenkant. Lauwers: “De cilinders die er nu in zitten,
panikeren helaas van twee
kanten.”
ISN-secretaris
Omar
Komiha hoopt dat de
nieuwe sloten voor het
einde van de maand geleverd worden, zodat de
vereniging zich alsnog met
een goed gevoel in De
Bunker kan gaan settelen.
“Hopelijk staat ons meubilair er tegen die tijd
nog...”/

.

Asterix in Kempische cross
Asterix domineerde zondag 4 november de No-Limits cross in Bladel, de eerste wedstrijd
van de Kempische crosscompetitie. Zeven atleten van de Eindhovense studenten-atletiekvereniging kwamen in actie. Van hen werd Laura Huijbregts tweede bij de lange cross
voor de vrouwen (zes kilometer), de lange cross voor mannen (acht kilometer) werd
gewonnen door Arjen Tomas. Verenigingssecretaris Rob Strik werd vierde. De korte cross
voor de mannen (vier kilometer) werd gewonnen door Remco Beckers; Sam Krop werd
derde, met verenigingsgenoten Martijn Arnoldussen en Jan Wera in zijn kielzog.

GELIMBO brengt carnaval terug op de TU/e
GEWIS-dispuut GELIMBO
houdt op woensdag 21
november een carnavalszitting in het Gaslab.
Daarbij wordt de identiteit van de eerste Prins
Carnaval van GEWIS
onthuld. Verder staat een
riedel aan carnavaleske
acts op het podium. Dat
allemaal in het kader van
de missie van GELIMBO:
de GEWIS-leden bekend
maken met de Limburgse
cultuur en gebruiken.
Ook niet-leden van GEWIS
zijn welkom op de avond,
die om 20.11 uur begint.
Yves
Houben
van
GELIMBO hoopt op een
succes, zodat het festijn
volgend jaar kan worden
uitgebreid. Daarmee is
carnaval na twintig jaar
terug op de campus. TU/ecarnavalsclub
d’Onderzukers legde in 1986 het
loodje.
Wie denkt aan hossende
mensen en polonaises van
mal geklede mensen, heeft
het
verkeerde
beeld.
“Zitten, drinken en een
beetje meedoen”, is wat
van de bezoeker verwacht
wordt, vertelt Houben.
Klapstuk van de avond is de
carnavaleske inauguratie
van de prins, geheel
volgens installatieprotocol

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor
wekelijks aan een aantal willekeurige studenten op de
campus. Deze week een analyse van Jelte Glas (minorstudent Bouwkunde, derdejaars) en van Joël René, Jelle
Stienstra en Jaap Knoester (allen vierdejaars student
Industrial Design). Zij bekeken twee foto’s van deze
Eindhovense studentenkamer en gaven commentaar.
Jelte denkt dat deze kamer
onderdeel is van een gezellig
huis. Er woont een man, dat
ziet hij aan de heftige
muziekposter. De chocolade
op de voorgrond doet hem
weer even twijfelen, maar hij
ziet ook Badedas voor
mannen liggen. Bovendien
vermoedt hij dat de gitaar
een Ibanez is, en dat is een
gitaar voor stoere snelle
jongens. Hij doet een zwaar
technische studie, waar schijnlijk Technische
Natuurkunde. Hij gaat ook al
even mee, hij is tweede- of
derdejaars, denkt Jelte. Of
misschien toch wat ouder,
want de tafel en het bed zien
er uit alsof ze zelfgemaakt
zijn. En de foto die te zien is
op de close-up is van 2005.
Als de mensen op deze foto
huisgenoten of studie genoten zijn dan is hij toch al
behoorlijk ingeburgerd.
Volgens de uiteindelijke
schatting is hij vierdejaars
student. Hobby’s zijn niet zo

moeilijk: gitaar spelen,
pokeren, watersport en
feesten. Het is een gezellig
type, iemand die zeker niet
stilzit. Hij zit waarschijnlijk
bij een vereniging, maar niet
bij het ESC. Hij zal in ieder
geval geen 24 uur per dag op
deze basic kamer door brengen. Jelte ziet hem als
iemand die actief is bij een
studievereniging, of een in ternationale vereniging. Hij
heeft biertjes en een pak
melk in zijn koelkast en mis schien een kant-en-klaar
maaltijd, maar die kan ook al
opgegeten zijn.
Joël, Jelle en Jaap conclu deren uit de pokerset dat
hier een jongen woont, een
echte pokerjunk. Ook de
poster waar ‘Rise against’
opstaat, is duidelijk het
eigendom van een jongen.
Het is niet echt een ontwer per, maar wel iemand die
creatief bezig is. Het is een
sociaal en muzikaal persoon,
iemand die niet aan de hard-

technische kant zit. Hij lijkt
hen een TIW-type, vierde- of
vijfdejaars, want hij had in
2005 al vrienden op de TU/e
waarmee hij op de foto staat.
Ze denken dat hij nu aan het
afstuderen is. Muziek maken
en pokeren zijn hobby’s van
hem, en hij houdt er ook van
om op vakantie te gaan met
vrienden en om te genieten
van het studentenleven. Hij
zit waarschijnlijk bij een
vereniging, maar ook zij
denken dat hij geen type is
voor een studentenvereni ging. Misschien zit hij bij
een cultuurvereniging. Maar
daar heeft hij nu niet veel tijd
meer voor, want hij heeft het
druk met afstuderen. In zijn
koelkast vinden we melk,
kaas, jus, yoghurt en aan maaklimonade. Hij heeft
weinig of geen bier in huis.
Het zou ook kunnen dat zijn
koelkast gewoon leeg is.

en gevolgd door de proclamatie van de carnavalshoofdman. Op het programma staat verder onder
meer een tonprater, of in
het Limburgs: een buutteredner. Daarnaast een
dansmarieke, een verrassingsact en een stuk met
toneel en dans, opgevoerd
door GELIMBO-leden.
De entree bedraagt twee
euro voor GEWIS’ers en
vijf euro voor niet-leden.
Eenmaal binnen kun je
daarmee
twaalf
bier
bemachtigen voor tien
euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via gelimbo@gewis.nl
of woensdagavond 21
november aan de deur van
het Gaslab.
Aan
één
Limburgse
traditie houdt GELIMBO
zich overigens niet: het
carnavalsseizoen begint
normaal op de elfde van de
elfde. De reden voor de
afwijking is dat 11 november jaar een zondag is, die
precies voor een tentamenweek valt./

.

De bewoner is vierdejaars
student Scheikundige
Technologie Mark Pepels.
Dit jaar is hij coördinator
externe betrekkingen bij
studievereniging Japie.
Twee jaar geleden was hij
voorzitter van de Chemie winkel en vorig jaar zat hij
in de F.O.R.T.-commissie.
De weekenden brengt hij
door in Nederweert. Hij zit
daar bij een voetbalvereni ging en is binnen die
vereniging ook begeleider
van een jeugdteam. De
aanleg voor workaholic is
aanwezig. De poster is van
Revolution Rising, een
band waarvan hij zanger en
gitarist was. Daarmee is hij
dit jaar gestopt. De tafel is
inderdaad zelfgemaakt; hij
had een tafel nodig die nog
in zijn inmiddels al over volle kamer zou passen. In
zijn koelkast vinden we
niet veel: bier en sap dat
over de datum is.

Discriminatie
Ter gelegenheid van het
eerste lustrum van ESGV
De Club organiseerde ik
een decadent weekendje
golfen in Duitsland. Via
internet boekte ik twee
splinternieuwe bungalows
voor vijftien personen met
een borg van slechts
honderdtwintig euro.
Een koopje!
Ik belde op om mijn
boeking te bevestigen en
kreeg een vriendelijke
juffrouw aan de lijn. Maar
al snel verdween de vrien delijkheid toen bleek dat
we niet in de categorie
braaf gezinnetje dan wel
gepensioneerde ouwe lui
vielen. We waren kinder loos en jonger dan dertig
dus gingen alle seinen op
rood. “U weet dat we bij
‘groepen’ vijftig euro borg
per persoon extra
vragen?” Even vraag ik me
af waarom een ‘niet-groep’
twee bungalows zou
willen huren, maar ik
besluit haar maar niet
lastig te vallen met deze
gedachte. Met gespeelde
verbazing reageer ik: “Op
de website staat daar
niets over?” Ze vertelt me
dat ze slechte ervaringen
hebben met groepen
jongeren. “Maar mevrouw,
u denkt toch niet dat wij
een stel jongeren zijn die
de boel komen slopen? Wij
zijn gewoon een stel
golfende vrienden!” De
stemming sloeg nogmaals
om. “Oh golfers dus…?
Nou, ik wilde u zeker niet
beledigen, maar het kan
zijn dat de receptioniste
om extra borg vraagt. Om
mijn goede wil te tonen,
attendeer ik u er graag op
dat er die week een actie
is, dat scheelt u twee honderd euro.” Ik dank
haar voor haar alertheid
en maak gebruik van de
korting.
Eenmaal opgehangen
verbaas ik mij over de
zojuist getoonde discri minatie. Hoewel je tegen woordig riant kunt golfen
van je stufi, heeft het
studentengolf vooralsnog
nog geen last van deze
ongelijke behandeling.
Wij houden dit mis verstand dan ook graag in
stand, al is het maar om
minister Plasterk de wind
uit de zeilen te houden.
Durand Rekko is student
Technische Bedrijfskunde

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruiker.
Wie: Jan Kolijn/24/Scheikundige Technologie
Wat: Still uit animatiefilmpje
Wanneer: Sinds 2004
Waarom: Het is een promotiefilmpje uit 2002
van VGSEI, de Vereniging van Gereformeerde
Studenten Eindhoven. We bestaan al 32 jaar en
richten ons op academische vorming. Juist als
christen is het belangrijk om na te denken wat
je doet op een universiteit, daar volgens menigeen wetenschap en christendom botsen. Dit is
uit het begin van de film, een nagebouwde
collegezaal, later volgen onze verenigingshuizen et cetera. Het was veel werk om te
maken: er hebben tien man aan meegebouwd,
paar dagen foto’s nemen, teksten inspreken,
maar montage kostte
het meeste werk.
Iedereen nam gewoon
zijn lego mee van
vroeger. Zelf heb ik
niet meegebouwd, ik
was toen bezig met het
organiseren van onze
dies plus gala.
Jouw desktop hier? Mail
dan naar cursor@tue.nl

Effe zeuren

/Fred Steutel
Het Van Abbemuseum is gebouwd
door Kropholler en onlangs uitgebreid
door Cahen. De collectie omvat een
echte Picasso en veel werk van de
Russische constructivist Lissitzky.
Maar, ik wil het over iets anders
hebben: je kon al trouwen in het ‘Van
Abbe’, je kunt er nu ook promoveren!
Het CvB wil onze universiteit ‘zichtbaarder’ maken door promoties te
organiseren in ‘de stad’. ‘Zichtbaar’,
denk ik dan; vanaf het station is het
eerste wat je ziet het universiteitscomplex; niemand hoeft te zoeken
naar de TU/e - dat was onlangs nog

duidelijk op de Publieksdag. Wie weet
de weg naar het Van Abbemuseum?
Onlangs woonde ik een Van Abbepromotie bij. Aan de balie leek men
teleurgesteld dat ik niet een kaartje
kocht, maar de weg vroeg naar de
promotiezaal. Het bleek een ‘intiem’
zaaltje met ongeveer 75 zitplaatsen en
een piepklein podium. We moeten
hopen dat we niet zó zichtbaar worden
dat de Eindhovenaren in drommen
naar binnen willen. Maar, wees gerust:
niet één Eindhovenaar heeft geweten
dat de TU/e bezig was zichtbaar te
wezen.
De promotie verliep normaal, al kwam
de commissie wat onceremonieel

binnen: in twee rijtjes aan weerszijden
van de zaal, met één pedel. De promovenda moest met een omwegje naar
haar katheder, en sommige commissieleden hadden uitzicht op haar
achterhoofd. Maar, zij beantwoordde
alle vragen en kreeg de titel doctor zonder meer, niet ‘in’ iets.
De receptieruimte leek best geschikt
voor kleine groepen; er was wijn, bier,
frisdrank -geen ‘zju’- met lekkere
hapjes. Toch werd er steen en been
geklaagd door de commissieleden: ze
moesten zonder aanwijzingen hun
weg zoeken in het museum en de
verkleedruimte (hier is een prachtige
togakamer) was ‘een soort bezemkast’

zonder sanitaire voorzieningen.
Bovendien kun je bij het Van Abbe
praktisch niet parkeren (ik was op de
fiets); de commissieleden moesten dus
met hun toga in een koffertje, lopend
of fietsend, van de TU komen. Het was
deze keer droog, zij het koud. Bij nat
weer moeten de commissieleden met
hun goeie goed door de regen.
Er zijn ook promoties gepland in een
ander museum, het Kasteel van
Helmond. In noodgevallen wordt uitgeweken naar het Auditorium.

