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Plasterk: ‘Zachte knip’ is
niet sociaal
Universiteiten die hun stu-
denten al tot de masteroplei-
dingen toelaten voordat zij hun
bacheloropleiding hebben af-
gemaakt lappen de wet aan
hun laars, vindt Plasterk. “

Minister Plasterk noemt het ‘niet
sociaal’ als universiteiten een
‘zachte knip’ toepassen en hun
studenten al aan de doorstroom-
master laten beginnen voordat ze
hun bachelor hebben voltooid.
“Het behalen van het bachelor-
diploma is voor studenten het
uitgelezen moment om de balans
op te maken. Anders dan aan het
begin van hun studie weten ze

veel beter waar ze zich het best
kunnen specialiseren. Dat kan
een masteropleiding in een
andere stad zijn, of misschien
wel in een ander land. Dat was
een van de belangrijkste redenen
om het bamasterstelsel in te
voeren.”
De TU/e past op dit moment voor
haar doorstroommasters de
‘zachte knip’ toe. Maar wel onder
voorwaarden. Zo mogen er maar
maximaal 20 studiepunten ont-
breken en moeten bepaalde
vakken verplicht gehaald zijn.
(HOP)/.
Zie ook pagina 8

Eredoctor Stuart Parkin
eerste ‘distinguished
professor’
Het College van Bestuur van de
TU/e heeft besloten een nieuwe
wetenschappelijke functie in het
leven te roepen: het ‘distin-
guished professorship’. Hoog-
leraar en IBM-onderzoeksfellow
Stuart Parkin, die tijdens de
laatste diesviering een eredoc-
toraat ontving voor zijn bijdrage
aan de ontdekking en ontwik-
keling van ‘spintronics’, is de
eerste wetenschapper die voor
deze functie in aanmerking
komt. Volgens zijn erepromotor
prof.dr. Bert Koopmans van de
faculteit Technische Natuur-
kunde is Parkin zeer vereerd met
zijn uitverkiezing. Koopmans
ziet het als een mooie gelegen-
heid om een topwetenschapper
op die manier aan de universiteit
te binden. “Door het een formele
status te verlenen ontstaan er ook
meer mogelijkheden.” 

Hoe het ‘professorship’ van
Parkin precies gaat worden in-
gevuld, wordt nog bekeken.
Koopmans: “Te denken valt aan
een constructie waarbij hij hier
jaarlijks één week op de univer-
siteit aanwezig is en iets zou
kunnen betekenen voor onze
promovendi.” Hij ziet het als een
functie met een looptijd van drie
à vijf jaar. 
Collegevoorzitter Amandus
Lundqvist laat weten dat voor
mogelijke andere kandidaten
gekeken gaat worden naar
eerdere eredoctoren van de TU/e
en naar personen die in het
verleden de Holstlezing hebben
uitgesproken. 

Over de financiering van dit
initiatief zijn nog geen concrete
afspraken gemaakt, aldus
Koopmans./.

Werkstudenten voor Center Parcs
OOnnggeevveeeerr  dduuiizzeenndd  ppeerrssoonneeeellss--
lleeddeenn  vvaann  CCeenntteerr  PPaarrccss  wwaarreenn
ddiinnssddaagg  2277  mmeeii  ttee  ggaasstt  oopp  hheett
TTUU//ee--tteerrrreeiinn  vvoooorr  hhuunn  jjaaaarrlliijjkkssee
ssppoorrttddaagg..  HHeett  eevveenneemmeenntt  wweerrdd  ggee--
oorrggaanniisseeeerrdd  ddoooorr  eeeenn  vviijjffttiiggttaall  vvrriijj--
wwiilllliiggeerrss  vvaann  ddee  EEiinnddhhoovveennssee  ssttuu--
ddeenntteennssppoorrttvveerreenniiggiinnggeenn..  IInn  rruuiill
kkrreeggeenn  zziijj  vvaann  CCeenntteerr  PPaarrccss  eeeenn
ffiinnaanncciiëëllee  bbiijjddrraaggee  vvoooorr  hhuunn  vveerr--
eenniiggiinngg..
VVoorriiggee  wweeeekk  vvrriijjddaagg  vveerrrreeeess  oopp  hheett
ggrraassvveelldd  aacchhtteerr  TTrraavveerrssee  eeeenn
eennoorrmmee  rroooodd--wwiittttee  tteenntt..  DDiiee  bboooodd
oonnddeerrddaakk  aaaann  ddee  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann
hheett  vvaakkaannttiieeppaarrkk  ddiiee  vvaannuuiitt
NNeeddeerrllaanndd,,  BBeellggiiëë,,  DDuuiittssllaanndd  eenn

FFrraannkkrriijjkk  nnaaaarr  ddee  ccaammppuuss  wwaarreenn
ggeekkoommeenn..
IInn  tteeaammvveerrbbaanndd  kkwwaammeenn  ddiivveerrssee
ssppoorrtteenn  aaaann  bboodd,,  wwaaaarroonnddeerr  vvooll--
lleeyybbaall,,  ddaarrttss,,  bbaaddmmiinnttoonn,,  rroollssttooeell--
bbaasskkeettbbaall,,  ttaaffeelltteennnniiss  eenn
zzwweemmmmeenn..  BBuuiitteennssppoorrttvveerreenniiggiinngg
AAllll  TTeerrrraaiinn  oorrggaanniisseeeerrddee  eeeenn
‘‘oouuttddoooorr  cchhaalllleennggee’’  mmeett  iinnbbeeggrriipp
vvaann  eeeenn  ttookkkkeellwweeddssttrriijjdd,,  wwaaaarrbbiijj
ddee  ddeeeellnneemmeerrss  zziicchh  aaaann  eeeenn  kkaabbeell
oovveerr  ddee  DDoommmmeell  mmooeesstteenn  vveerr--
ppllaaaattsseenn..  VVoollggeennss  oorrggaanniissaattoorr
GGeeeerrtt  vvaann  GGeerrwweenn,,  zzeellff  lliidd  vvaann
vvooeettbbaallvveerreenniiggiinngg  PPuusspphhaaiirraa,,
hhaaddddeenn  11225500  mmeennsseenn  zziicchh  iinnggee--
sscchhrreevveenn::  ““EErr  zziijjnn  nnuu  iieettss  mmiinnddeerr

mmeennsseenn  ddoooorrddaatt  eeeenn  aaaannttaall
bbuusssseenn  vvaassttssttoonndd  iinn  ddee  ffiillee..””  DDee
aaaannwweezziiggee  ddeeeellnneemmeerrss  vveerr--
mmaaaakktteenn  zziicchh  kkoosstteelliijjkk  mmeett  oonnddeerr
mmeeeerr  eeeenn  aaccrroobbaatteennaacctt  oopp  hheett
ppooddiiuumm  nnaaaasstt  ddee  tteenntt..
HHeett  wwaass  ddee  eeeerrssttee  kkeeeerr  ddaatt  ssttuu--
ddeenntteenn  oopp  ddeezzee  wwiijjzzee  ggeelldd  vveerr--
ddiieennddeenn  vvoooorr  hhuunn  ssppoorrttvveerreenniiggiinngg..
VVaann  GGeerrwweenn  hhoooopptt  vvaakkeerr  ddiitt  ssoooorrtt
aaccttiivviitteeiitteenn  ttee  kkuunnnneenn  oorrggaannii--
sseerreenn::  ““HHeett  iiss  lleeuukk  oomm  ttee  ddooeenn  eenn
hheett  lleevveerrtt  ooookk  nnoogg  wwaatt  oopp  vvoooorr
oonnss..””

FFoottoo::  BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee

Eindhovense
Lijst Studenten
opgeheven
De politieke partij Eindhovense
Lijst Studenten (ELS), die in
2006 probeerde een zetel te
bemachtigen in de gemeente-
raad, bestaat niet meer. De
laatste twee actieve leden
hebben twee weken geleden de
vereniging bij de Kamer van
Koophandel uitgeschreven. 

Zonder raadszetel was er volgens
hen te weinig animo om de partij
in leven te houden tot de
volgende verkiezingen van 2010.
“Het is jammer”, zegt Karen-Ann
Voorbraak van ELS. “Onze am-
bities waren groot toen we be-
gonnen. Maar het was geen reëel
streven.” Na de verkiezingen van
2006 nam Voorbraak, samen
met drie andere leden, het stokje
over van de ‘oude garde’. Het doel
was om in het voorjaar 2010 een
raadszetel te bemachtigen. Maar
die datum ligt te ver weg om de
vlam brandende te houden. Van
het aanvankelijke viertal bleven
twee actieve leden over:
Voorbraak en Marleen Kleijn.
Veel moeite om nieuwe actieve
leden te werven deed het tweetal
niet. “We dachten: het duurt nog
zo lang tot de verkiezingen. We
merkten dat mensen er nog geen
zin in hadden. Je kunt in de tus-
sentijd gewoon niet aan de slag.” 
Uiteindelijk verdween het animo
ook bij hen. “We zijn nu wat
ouder en moeten eens serieus
gaan studeren”, aldus Voorbraak.
“Bovendien hebben we per-
soonlijk ondervonden dat we ook

op andere manieren onze stem
kunnen laten horen. We hebben
bijvoorbeeld allebei in de univer-
siteitsraad gezeten.”
ELS werd eind 2005 opgericht.
Ondanks het korte leven van de
politieke partij, vindt Voorbraak
dat er toch resultaten zijn
behaald. Ze verwijst naar de nota
van de gemeente over Eindhoven
Studentenstad. En de concept be-
leidsnota van de TU/e over het-
zelfde thema.
Ook Els van Oosten, ooit de ini-
tiatiefnemer voor partij ELS en
nummer twee op de lijst in 2006,
denkt dat beide nota’s stevig zijn
beïnvloed door de studenten-
partij. “De nota van de TU/e is
bijna een kopie van ons beleids-
programma. Dus ik denk dat ELS
indirect wel degelijk effect heeft
gehad.” Ze betreurt het einde van
de partij, maar begrijpt het wel.
“Het was aan de jonge mensen
om er iets van te maken. Maar het
is moeilijk om het vier jaar vol te
houden als je geen zetel hebt.”
Alle statuten en op papier vast-
gelegde kennis, bijvoorbeeld in
de vorm van het beleidspro-
gramma, zijn beschikbaar voor
studenten die serieus werk
willen maken van een opvolger
van ELS. Voorbraak: “Als iemand
opstaat en in de raad wil proberen
te komen, dan kan-ie deze zaken
hebben en onze steun krijgen.”
ELS kwam in maart 2006 een
paar honderd stemmen tekort
voor een raadszetel. De partij
kreeg 1329 stemmen./.

Eredoctoraat voor
professor Lemstra
TU/e-
hoog-
leraar en
decaan
prof.dr.
Piet
Lemstra
heeft
woensdag
28 mei
een ere-
doctoraat
ontvan-
gen van
de Universiteit Hasselt. Lemstra
ontwikkelde het productieproces
voor Dyneema, dat bekend staat
als de sterkste vezel ter wereld.
Met hem kregen nog acht
anderen een eredoctoraat,
waaronder artiest Axelle Red en
Alan Thompson. Die laatste is
een autoriteit op het gebied van
het onderzoek naar multiple
sclerose. 
Verder kregen Ingrid Daubechies,
Lawrence Steinman, Baruch Lev,
Gerard Unger, Shalom Hakkert
en Christopher Alexander een
eredoctoraat. 
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De week van/Mecheline
Mecheline Leijten is projectleider van de
Eureka!Cup. De finale van deze landelijke

ontwerpwedstrijd was 22 mei in het
Evoluon.

MMaaaannddaagg:: Om 8.45 uur achter mijn
bureau. Mijn mailbox heeft 43 mails om
gelezen te worden. Vandaag de losse
eindjes aan elkaar knopen. Is het
programmaboekje klaar, zijn er bedankjes,
heeft iedereen voldoende juryleden? Om
10.30 uur het draaiboek doorspreken met
de fotograaf, van 12.30 tot 13.30 uur verga-
dering met de studentassistenten. Na een
snelle lunch de financiële overzichten bij-
werken en voorbereidingen treffen voor
morgen. Om 19.00 uur thuis. Nog drie
dagen!

DDiinnssddaagg:: 6.00 uur opstaan, snel ontbijt,
race naar TU/e. Laptop halen en dan
samen met collega Stefan van Delft in de
trein van 7.30 uur naar Alkmaar. Vanwege
stakingen bij het openbaar vervoer met de

taxi naar de afspraak in Petten. De reis is
niet voor niets geweest, de eerste opdracht
voor 2009 (thema Energie; werktitel
‘Watt’s Going On?’) is binnen! Met taxi en
trein weer terug naar Eindhoven. Nog wat
bureauwerk en dan om 19.00 weer thuis.
Nog twee dagen!

WWooeennssddaagg:: Vandaag voorbereidingen
treffen voor alle gasten van morgen. 23.00
uur weer thuis. Nog één dag!

DDoonnddeerrddaagg:: Vandaag is het dan eindelijk
zover! D-day! Ofwel Eureka!Day in het
Evoluon.
Vanwege de busstakingen een speciale
Eureka!bus ingezet die alle bezoekers
vervoert van CS naar het Evoluon. Er zijn
1013 scholieren (in totaal 139 teams)
aanwezig bij de finale van de Eureka!Cup
H20 Experience 2008. Verder 60 do-
centen, 65 studenten van zowel TU/e als
ROC Leiden, 43 personen die op de markt
staan en niet te vergeten nog eens 89 ge-

nodigden en
sprekers. Het is
een spannende
dag voor de
leerlingen uit
de eerste drie
klassen van
het vwo. Wie
zal er met de
hoofdprijs
‘missie op zee’, de
deur uitgaan?

VVrriijjddaagg::Vandaag toch maar weer om 7.00
uur opgestaan, ik geniet na van een zeer
geslaagde dag in het Evoluon. De zeven
winnende teams hebben uiteindelijk tegen
elkaar gestreden. Het Innovative Dike-
team van het Lyceum Oudehoven uit
Gorichem (vier brugklasmeisjes) heeft de
hoofdprijs gewonnen. Vandaag naar de
TU/e en zorgen dat alle spullen weer op
hun plekje terechtkomen. Ik voel me moe
maar wel héél voldaan!/.

Er zijn twee soorten hoogleraren
volgens professor Jan Blom. Je
hebt het knapste jongetje van de
klas dat medewerkers voorgaat
in het bedrijven van wetenschap
en je hebt de hoogleraar nieuwe
stijl. Die gedraagt zich als een re-
gisseur van een toneelgezel-
schap. Deze zorgt er voor dat een
stuk wordt gespeeld wat past bij
het talent van de spelers. Dat de
opvoering wordt gewaardeerd
door het publiek. En hij zorgt
voor geld. Voltijdhoogleraar
Electral Power Systems Jan
Blom beschouwt zichzelf als
zo’n regisseur.
Hij kijkt tevreden terug op zijn

carrière als een gelukkig mens.
“Ik heb mijn hele leven gezegd
dat ik me mateloos amuseer. Het
leven is een spel, zolang je
gezond bent. Elk mens heeft ta-
lenten en de kunst van het leven
is je zo te positioneren dat je
deze optimaal gebruikt.
Wanneer ik straks bij onze lieve
Heer kom, moet ik een goed
verhaal hebben, denk ik.”
En dat heeft hij. Zesentwintig
minuten na het stellen van de
eerste vraag over zijn loopbaan
bij de TU/e, zegt Jan Blom:
“Maar om op de vraag terug te
komen; ik ben in’66 afge-
studeerd, in ’73 naar Amerika
gegaan, ben teruggekomen naar
de TU/e , opnieuw vertrokken en
in 2000 weergekeerd als hoog-
leraar”.
Het halve uur daarvoor heeft de
scheidend hoogleraar verteld
over zijn studie- en promotietijd
op de TU/e, zijn periode in Palo
Alto op de Stanford University,
maar vooral over zijn zogenaamde
Magneto Hydro Dynamische

energieconversie. Twee keer kan
hij het niet laten om zaken uit te
tekenen op zijn lesbord. “Ik geef
nou eenmaal graag college”, ver-
ontschuldigt hij zich. Normaal
genereer je elektriciteit door met
een vlam water tot stoom te
brengen, daarmee maak je met
een turbine en een generator in
meerdere stappen stroom. Bij
het ‘MHD blow down’ experi-
ment werden met opzet stappen
overgeslagen. De onderzoekers
leidden een enorme vlam direct
door een magneetveld alwaar de
elektroden een gigantische hoe-
veelheid elektriciteit opwekten.
“We bewezen dat je met deze
methode bijna een megawatt
elektriciteit kunt genereren.” Hij
noemt het onderzoek naar
directe energieconversie de
mooiste tijd van zijn leven.
Nagenietend: “Het is fantastisch
om met een team te werken aan
een doel dat iedereen interessant
vindt. Met vijfentwintig mensen
waren we ’s nachts bezig de
temperatuur van het gas hoog te

krijgen, de magneten te koelen
en de metingen te verrichtten.
We werkten met keramische
materialen en er kwam chemie
bij te pas. We waren, kortom,
zeer multidisciplinair bezig. ”
Na het bereiken van dit onder-
zoeksdoel, trad Blom in 1981 in
dienst van KEMA als hoofd van
de afdeling Elektrotechnisch
Onderzoek. Zeven jaar later was
hij statutair directeur. In deze
jaren werd KEMA omgevormd
van een Arnhemse instelling
naar een wereldwijde onder-
neming op gebied van Advies
Keuringen en Onderzoek voor
de elektriciteitssector. Blom
speelde een actieve rol in het
aankopen van ingenieurs-
bureaus in de VS en Rusland.
Hij herinnert zich lachend hoe
zijn eerste voorstel ontvangen
werd: “Ze keken alsof ik een drol
op een bordje had gelegd.” 
Jan Blom is een welbespraakte
man. Ad rem reageert hij op
iedere opmerking. Maar over de
vraag wat hij anders zou hebben

willen doen in zijn carrière,
denkt hij lang na. “Tja, ik ben
een geluksvogel. Ik heb niet
altijd bewust keuzes gemaakt, ik
maakte gebruik van het moment.”
Voorbeeld is dat hij eind ’99
werd gebeld met het verzoek
hoogleraar te worden op de
TU/e. “Als ik deze kamer krijg,
doe ik het, zei ik. Dit is de
mooiste kamer van de hele
TU/e. Zie het uitzicht op de
boorden van de Dommel!”
Na dit collegejaar gaat Blom met
pensioen. Maar of hij kan
stoppen met zijn werk? Meteen:
“Nou, er is nog een heel interes-
sant thema blijven liggen. We
zouden eigenlijk informatie
moeten gaan keuren. We zitten
allang in een informatiemaat-
schappij maar wie keurt de
informatie? Zoals KEMA ook
elektrische producten keurt, zo
zou er een onafhankelijke in-
stantie moeten zijn om onder
andere internetsites onder de
loep te nemen. Misschien dat ik
dat nog eens oppak.”/.

Norbine Schalij
Foto:Bart van Overbeeke

De man die heel zijn weten-
schappelijke carrière in het

teken liet staan van energie,
zit daar nog boordevol mee.

Professor Jan Blom neemt 26
juni afscheid van de TU/e met

een college onder de naam
‘Leven met energie’. 

“Zolang je gezond bent is het leven een spel”

Jan Blom
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‘Eindhovense trui’ 
primeur op de GNSK
Alle Eindhovense studenten
die komende vrijdag en
zaterdag deelnemen aan het
Groot Nederlands Studenten
Kampioenschap 2008 in Delft,
krijgen dit jaar een ‘Eind-
hovense trui’ mee. Het is de
eerste keer dat de Eindhovense
afvaardiging enigszins in
uniform tenue aanwezig is op
het GNSK.

Het idee voor de trui ontstond bij
het vorige bestuur van de
Eindhovense Studenten Sport
Federatie (ESSF), vertelt oud
ESSF-bestuurder Thomas
Thunissen. Hij zorgde voor de
realisatie van de truien. “Vorig
jaar viel het ons op dat vooral

Maastricht en Delft er als een
eenheid bijliepen. Onze mensen
liepen daarentegen vooral in hun
eigen clubtenues.”
Met geld van de TU/e en de ge-
meente werd het ontwerpbureau
Edhv aan het werk gezet om een
typisch Eindhovense trui te ont-
werpen die de sporters warm
houdt tussen de wedstrijden. Het
is een trui geworden met een
knipoog: op de voorkant staat een
reeks medailles, met daarin het
woord Eindhoven. Op achterkant
staat een grote GNSK-beker.
Maar die beker zie je alleen als je
de capuchon van de trui opzet. 
De tweehonderd truien worden
vanaf deze week uitgedeeld aan
de GNSK-gangers./.

Lundqvist: ‘Veiligheid staat voorop’
Collegevoorzitter reageert in universiteitsraad op verhalen over brandbeveiliging TU/e

“Bij het College van Bestuur
staat de veiligheid van studen-
ten, medewerkers en bezoe-
kers van de universiteit onder
alle omstandigheden voorop.”
Die mededeling deed college-
voorzitter Amandus Lundqvist
maandag in de universiteits-
raad. Hij reageerde daarmee op
twee artikelen uit Cursor over
de brandveiligheid aan de TU/e.

Collegevoorzitter Lundqvist
hoopt dat er snel een einde komt
aan de ‘indianenverhalen’ over de
brandveiligheid aan de TU/e. Dat
zei hij maandag in de universi-
teitsvergadering. “Bij nieuwbouw,
verbouw of renovatie wordt bij de
betrokken gebouwen alsnog aan
alle eisen voldaan.” 
De TU/e pleegt te allen tijde open

overleg met de brandweer over
beperktere aanpassingen of be-
heersmaatregelen wat betreft
brandveiligheid. Als voorbeeld
van een gebruikersbeperking
noemde Lundquist de Tureluur,
de kleine conferentieruimte
boven in het Hoofdgebouw. Nog
slechts bij uitzondering zou van
deze ruimte gebruik gemaakt
kunnen worden. “En als dat toch
het geval is, staat er een
brandwacht voor deur.” Die
laatste maatregel geldt volgens
hem voor alle bijeenkomsten
boven de vierde verdieping in het
Hoofdgebouw, waarbij veel
mensen aanwezig zijn. Op die
bovenste verdiepingen worden
namelijk geen brandcomparti-
menten aangebracht.
U-raadslid ir. Sjoerd Ypma van de

personeelsfractie sprak zijn be-
zorgdheid uit over de situatie in
Potentiaal (het vroegere E-hoog).
Volgens Ypma zitten hier
mensen als ratten in de val
wanneer in het middenstuk bij de
liften brand uitbreekt. Mensen in
de noord- en zuidvleugel van het
gebouw zouden dan geen moge-
lijkheid meer hebben om nog uit
het gebouw te komen. Lundqvist
liet later weten dat in Potentiaal
maatregelen worden uitgevoerd
die de veiligheid van vlucht-
wegen moeten garanderen. Bij
doodlopende gangen wordt in
alle aangrenzende kamers brand-
detectie aangebracht. Het totale
pakket aan maatregelen vergt een
investering van ruim negen ton.
Over het pakket is overeen-
stemming met de brandweer./.

Waarom hebben mannen tepels?

“Waarom hebben mannen
tepels? Met deze vraag komt bij
elke lezing wel iemand op de
proppen. Meestal stel ik een
tegenvraag. Waarom hebben
vrouwen een rits voor in de
broek?” Dagvoorzitter Midas
Dekkers hield de aandacht goed
vast met inventieve bruggetjes en
originele uitspraken tijdens het
symposium van Studievereni-
ging Protagoras  (BMT) over

regeneratieve geneeskunde. 
“De mens is van rotzooi gemaakt.
Een hoop vlees en bloed. Ik kan
van jullie water tweehonderd
koppen koffie zetten. Het vet
staat gelijk aan zeven stukken
zeep. Bij sommigen een stukje
meer.” Later: “Loop je met één
wandelstok, dan ben je oud. Ga je
Nordic walken met twee stokken,
ben je sportief.” De krasse uit-
spraken van bioloog en schrijver

Dekkers vallen goed bij de ruim
tachtig bezoekers. Het sym-
posium ‘Under the Hood, Repair
and Replace‘ vond gisteren,
woensdag 28 mei, plaats in het
TNO-gebouw. Onderwerpen als
weefselkweek, ontwikkelingen
in intelligente prothesen en ge-
hoorimplantaten kwamen aan de
orde. Wetenschappers van
diverse universiteiten hielden
lezingen./.

Midas Dekkers (rechts) luistert aandachtig naar Magda Ulrich van de
Brandwondenstichting. Foto: Bart van Overbeeke

Meijer versus Blom in de Faculty Club 
De Faculty Club hield maandag
26 mei in de University Club de
eerste ‘actuele academische
discussie’. De reeks debatten
moeten gaan bijdragen aan de
opnievorming op de TU/e. Het
openingsthema was de recente
oprichting van het Instituut
voor Complexe Moleculaire
Systemen (ICMS).

Nadat prof.dr. Bert Meijer
(Scheikundige Technologie) het
belang van het Instituut voor
Complexe Moleculaire Systemen
(ICMS) heeft uitgelegd, gaat
prof.dr.ir. Jan Blom in de aanval
met vragen over het nut van on-
derzoek op de TU/e naar het
ontstaan van leven. De hoog-
leraar Elektrotechniek kan zich
niet voorstellen dat met het
bereiken van de doelen van

ICMS, het broeikaseffect en het
voedseltekort verleden tijd
worden.
“Ik heb niet gezegd dat het ICMS
direct wereldproblemen kan
oplossen”, betwist Meijer.  
Maar waarom moet een tech-
nische universiteit nou het
principe achter de bron van alle
leven ontdekken, vraagt Blom
zich af. “Wanneer Bert later bij
onze lieve Heer komt en moet
vertellen wat hij met zijn talenten
gedaan heeft kan hij misschien
zeggen dat hij weet hoe leven
ontstaat. En weet je wat onze lieve
Heer dan zegt? Dat wist ik al!”
Blom krijgt de lachers op zijn
hand. Maar de meerderheid van
de twintig aanwezigen is het
volgens discussieleider Jan
Westra eens met Meijer dat het
goed is een spraakmakend

instituut op de TU/e te hebben
waarmee de universiteit zich in-
ternationaal op de kaart kan
zetten. Meijer:“Ons structurele
onderzoek is gericht op de
toekomst. Wij leiden studenten
op om over vijftien jaar de pro-
blemen op te lossen die zij zullen
tegenkomen.” 
Op de vraag waarom een
instituut nodig is om een ‘science
community’ te realiseren, ant-
woordt Meijer dat hij de inhoude-
lijke samenwerking tussen facul-
teiten enigszins mist op de TU/e.
“Met ICMS hopen we verschil-
lende disciplines met elkaar te
verbinden en zodoende te ver-
sterken.”/.
Zie ook pagina 9

Thomas Thunissen met de Eindhovense GNSK-truien. Foto: Rien Meulman

Met de hele familie op de rodeostier
De rodeostier, een kinderboerderij, klimglijbanen, spookhuis, de
‘TU/e brandweer blusshow’, een draaimolen, optredens van mei-
dengroep Djumbo, PSV-mascotte Foxy en DJ Ronald. Dit is een greep
uit de onderdelen die bezoekers aan de familiedag van de
Personeelsvereniging (PV) op zondag 1 juni tegen kunnen komen.
De dag is één van de activiteiten die dit jaar worden gehouden om te
vieren dat de PV vijftig jaar bestaat. De familiedag is zondag van
12.00 tot 18.00 uur rondom het Auditorium en Hoofdgebouw. De
entree is gratis, maar belangstellenden moeten wel van tevoren een
kaartje halen. Zie voor de voorverkoopadressen: www.tue.nl/pv. 
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Mare - Rijksuniversiteit Leiden

Tabaksblat werd stevig ontgroend
MMoorrrriiss  TTaabbaakkssbbllaatt  ((7700)),,  nnaaaammggeevveerr  vvaann  ddee  bbeekkeennddee
ggeeddrraaggssccooddee  vvoooorr  bbeeuurrssggeennootteeeerrddee  bbeeddrriijjvveenn,,  nneeeemmtt
aaffsscchheeiidd  vvaann  ddee  LLeeiiddssee  uunniivveerrssiitteeiitt..  DDee  aaffggeellooppeenn  zzeess  jjaaaarr
wwaass  hhiijj  eerr  vvoooorrzziitttteerr  vvaann  ddee  RRaaaadd  vvaann  TTooeezziicchhtt..  TTaabbaakkssbbllaatt
ssttuuddeeeerrddee  eerr  rreecchhtteenn..  LLiieevveerr  hhaadd  hhiijj  vveerrggeelliijjkkeennddee  ttaaaallwwee--
tteennsscchhaapp  wwiilllleenn  ssttuuddeerreenn,,  mmaaaarr  ddaatt  bboooodd  ggeeeenn  llooooppbbaaaann--
ppeerrssppeeccttiieeff..  HHiijj  zzeeggtt  nnooooiitt  ggeepprroobbeeeerrdd  ttee  hheebbbbeenn  wweetteenn--
sscchhaapp  ttee  bbeeddrriijjvveenn..  ““PPrraakkttiisscchh  bbeezziigg  zziijjnn,,  vviinndd  iikk
ssttiimmuulleerreennddeerr..””  ZZiijjnn  ggrrooeennttiijjdd  bbiijj  hheett  ccoorrppss  nnooeemmtt  hhiijj
sstteevviigg,,  mmaaaarr  ttooeenn  aall  vvoonndd  hhiijj  hheett  eeeenn  aacchhtteerrhhaaaalldd  iieettss..  HHiijj
mmiisstt  iinn  ddee  uunniivveerrssiittaaiirree  wweerreelldd  vvaann  nnuu  hheett  ffrreeqquueennttee
ccoonnttaacctt  vvaann  ssttuuddeenntteenn  mmeett  hhuunn  hhoooogglleerraarreenn..  DDaatt  wwaass
vvrrooeeggeerr  wweell  aannddeerrss..  ““NNaa  aafflloooopp  vvaann  eeeenn  tteennttaammeenn  ggiinngg  jjee
ssoommss  ssaammeenn  eeeenn  bboorrrreell  ddrriinnkkeenn..””    SSiinnddss  zziijjnn  ssttuuddiieettiijjdd  iiss
hhiijj  rrooeeiiffaannaaaatt,,  mmaaaarr  ddrriiee  jjaaaarr  tteerruugg  mmooeesstt  hhiijj  eerr  hheellaaaass  mmeeee
ssttooppppeenn  vvaannwweeggee  rruuggkkllaacchhtteenn..  GGeelluukkkkiigg  lluukktt  ggoollffeenn  nnoogg
wweell,,  aall  iiss  hhiijj  ddaaaarr  nniieett  eecchhtt  ggooeedd  iinn..

Observant – Universiteit Maastricht
Prominente hoogleraren
verkassen naar Tilburg
TTwweeee  pprroommiinneennttee  MMaaaassttrriicchhttssee  hhoooogglleerraarreenn  oopp  hheett  ggeebbiieedd
vvaann  kkuunnssttmmaattiiggee  iinntteelllliiggeennttiiee  vveerrkkaasssseenn  iinn  sseepptteemmbbeerr
nnaaaarr  ddee  UUnniivveerrssiitteeiitt  vvaann  TTiillbbuurrgg  oomm  ddaaaarr  eeeenn  nniieeuuww  oonnddeerr--
zzooeekksscceennttrruumm  ttee  bbeeggiinnnneenn..  DDee  ttrraannssffeerr  vvaann  JJaaaapp  vvaann  ddeenn
HHeerriikk  eenn  EErriicc  PPoossttmmaa  kkoommtt  sscchhiijjnnbbaaaarr  aallss  ddee  bbeekkeennddee
ddoonnddeerrssllaagg  bbiijj  hheellddeerree  hheemmeell..  DDee  TTiillbbuurrggssee  rreeccttoorr  VVaann  ddeerr
DDuuyynn  SScchhoouutteenn  ((oouudd--ssttuuddiieemmaaaattjjee  vvaann  VVaann  ddeenn  HHeerriikk))  zziieett
hheett  nniieett  aallss  eeeenn  kkaappiinngg..  ““WWee  zziijjnn  ggeeeenn  zzeeeerroovveerrss,,  mmaaaarr  wwee
hhoouuddeenn  oonnzzee  ooggeenn  wweell  ooppeenn  aallss  eerr  mmooggeelliijjkkhheeddeenn  zziijjnn  oomm
oonnzzee  uunniivveerrssiitteeiitt  ttee  vveerrsstteerrkkeenn..””  OOff  eerr  ooookk  nnoogg  ttiieenn  ttoott
ttwwaaaallff  pprroommoovveennddii  rriicchhttiinngg  BBrraabbaanntt  ggaaaann  iiss  nnoogg  nniieett
hheelleemmaaaall  dduuiiddeelliijjkk..

Delta – TU Delft

Hulpverlening op badslippers
IInn  DDeellttaa  vvaannzzeellffsspprreekkeenndd  vveeeell  aaaannddaacchhtt  vvoooorr  ddee  bbrraanndd  ddiiee
hheett  ggeebboouuww  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt  BBoouuwwkkuunnddee  vveerrwwooeessttttee..
HHuullppvveerrlleenneerrss  vvaann  hheett  eeeerrssttee  uuuurr  kkoommeenn  aaaann  hheett  wwoooorrdd
((““iikk  ssttoonndd  ddaaaarr  iinn  mmiijjnn  zzoommeerrhheemmddjjee  oopp  mmiijjnn  bbaaddsslliippppeerrss
eenn  ddaacchhtt::  iikk  ggaa  nniieett  nnaaaarr  bbiinnnneenn,,  hheett  iiss  ttee  ggeevvaaaarrlliijjkk””))..  DDee
rreeddddeerrss  vvaann  bbiijjzzoonnddeerree  bbooeekkwweerrkkeenn  uuiitt  ddee  uunniieekkee  bbiibblliioo--
tthheeeekk  wwoorrddtt  ggeevvrraaaaggdd  ooff  ddiiee  aaccttiiee  nniieett  oonnvveerraannttwwoooorrdd  wwaass
((““nneeee,,  aalllleeeenn  hheebb  iikk  ttiijjddeennss  ddee  aaccttiiee  mmiijjnn  bbrrooeekk
ggeesscchheeuurrdd””))..  OOuudd--ddeeccaaaann  HHaannss  BBeeuunnddeerrmmaann  zzeeggtt  eerr  iinn
ssttiillttee  eeeenn  ttrraaaann  oomm  ggeellaatteenn  ttee  hheebbbbeenn..  HHiijj  llaaaatt  ooookk  wweetteenn
ttiijjddeennss  zziijjnn  ddeeccaannaaaatt  vveeeell  aaaannddaacchhtt  bbeesstteeeedd  ttee  hheebbbbeenn
aaaann  bbrraannddvveeiilliigghheeiidd  ((““vvoooorr  mmiijj  oonnoonnddeerrhhaannddeellbbaaaarr””))..  ZZoo
zziijjnn  ddee  hhuullppvveerrlleenneerrss  ggeepprrooffeessssiioonnaalliisseeeerrdd  eenn  iiss  ddee  iinn--
ddeelliinngg  vvaann  hheett  ggeebboouuww  aaaannggeeppaasstt..  DDee  bboovveennssttee  vveerrddiieeppiinngg
wwaass  nnoogg  mmaaaarr  bbeeppeerrkktt  ttooeeggaannkkeelliijjkk  vvoooorr  ssttuuddeenntteenn,,  wwaanntt
ddiiee  mmooeetteenn  eerr  aallss  eeeerrsstteenn  uuiitt..  ““DDee  ddeeccaaaann  vveerrllaaaatt  hheett  ppaanndd
aallss  llaaaattssttee,,  ddeessnnooooddss  ppeerr  hheelliikkoopptteerr””,,  aalldduuss  BBeeuunnddeerrmmaann..  

Resource - Universiteit Wageningen
Processierups verovert heel
Nederland
JJaa,,  ddaaaarr  iiss  iiee  wweeeerr::  ddee  nniieett  ttee  ssttuuiitteenn  eeiikkeennpprroocceessssiieerruuppss..
IInn  oonnss  mmooooii  BBrraabbaanntt  hheebbbbeenn  wwee  aall  ssiinnddss  11999911  llaasstt  vvaann  ddeezzee
eerrggeerrlliijjkkee  zzoommeerrggaasstt..  HHiijj  bblliijjkktt  nnaammeelliijjkk  wweell  ttee  hhoouuddeenn  vvaann
oonnzzee  wwaatt  hhooggeerree  zzuuiiddeelliijjkkee  tteemmppeerraattuurreenn..  OOnnddeerrzzooeekk  iinn
WWaaggeenniinnggeenn  llaaaatt  zziieenn  ddaatt  iinn  22002200  hheett  kklliimmaaaatt  iinn  hheeeell
NNeeddeerrllaanndd  ggeesscchhiikktt  iiss  vvoooorr  ddeezzee  hhaarriiggee  rraakkkkeerr..  OOvveerr  ddiikk
ttiieenn  jjaaaarr  zziieett  hheett  eerr  ddaann  ooookk  nnaaaarr  uuiitt  ddaatt  ddee  FFrriieezzeenn  eenn
GGrroonniinnggeerrss  eerr  ooookk  vvaann  kkuunnnneenn  ggeenniieetteenn..

Ublad – Universiteit Utrecht

Problemen in het paradijs
CCoosscchhaappjjee  llooppeenn  oopp  ddee  AAnnttiilllleenn  ooff  iinn  SSuurriinnaammee??  KKlliinnkktt
eexxoottiisscchh  eenn  lliijjkktt  wweelllliicchhtt  oopp  eeeenn  vveettttee  vvaakkaannttiiee,,  mmaaaarr  ddrriiee
UUttrreecchhttssee  ggeenneeeesskkuunnddeessttuuddeenntteenn  lleeeerrddeenn  ooookk  ddee
kkeeeerrzziijjddee  kkeennnneenn..  ZZee  rraaaakktteenn  bbiijj  eeeenn  ddiieeffssttaall  eeeenn  ccaammeerraa
eenn  llaappttoopp  kkwwiijjtt,,  iieemmaanndd  wweerrdd  zzeellffss  zziijjnn  AArrmmaanniibbrrooeekk  vvaann
hheett  lliijjff  ggeettrrookkkkeenn  eenn  hhuuiissggeennootteenn  zzaatteenn  mmeett  hhuunn  aauuttoo  iinn
eeeenn  vvuuuurrggeevveecchhtt  ttuusssseenn  ttwweeee  bbeennddeess..  OO  jjaa,,  eenn  eeeenn  ssttuuddeenntt
kkllaaaaggtt  ooookk  nnoogg  ddaatt  mmeenn  ddaaaarr  ddee  ggeemmaaaakkttee  aaffsspprraakkeenn  nniieett
zzoo  nnaauuww  nneeeemmtt..

Dr. Joost van der Mullen, docent Kosmofysica bij de faculteit Technische Natuurkunde

’Mars is onze eerste uitvalsbasis’
De Amerikaanse marslander Phoenix landde in de
nacht van zondag 25 op maandag 26 mei succesvol op
Mars. Een hele opluchting voor de NASA, want zes van
de elf missies die sinds 1971 zijn ondernomen, mis-
lukten. Wat maakt deze missies zo moeilijk en waarom
zijn wetenschappers zo geïnteresseerd in het ijs op de
rode planeet? 

”De afstand tot Mars is zo’n driehonderd miljoen kilo-
meter. Het duurt ongeveer negen maanden om er te
komen en dat gebeurt op hoge snelheid, zo’n vijf kilo-
meter per seconde”, rekent dr. Joost van der Mullen voor.
Van der Mullen doceert Kosmofysica bij de faculteit
Technische Natuurkunde en doet onderzoek aan
plasma’s. “Met behulp van een hitteschild, remmotoren
en een parachute mindert de Phoenix vaart. Dit proces is
echter niet vanuit de aarde te besturen, want door de
afstand duurt alle communicatie een half uur. Er is dus
een heel autonome robot nodig. Voorgaande landingen
gingen vaak fout doordat de robot niet de juiste beslis-
singen nam. Dat had mede te maken met fouten in de
software. 
Vooral het hitteschild is erg belangrijk. Doordat het
voertuig met zeer hoge snelheid door de atmosfeer van
Mars raast, ontstaat door de ‘luchtwrijving’ een enorme
warmteontwikkeling; er vormt zich voor het voertuig een
plasma: een geïoniseerd gas met een hoge temperatuur.
Het hitteschild moet dat kunnen opvangen. Dat dit niet
eenvoudig is, blijkt uit de recente ongelukken met space
shuttles in de aardatmosfeer
In onze onderzoeksgroep Elementary Processes of Gas
Discharges simuleren we plasma’s en we rekenen ze
door. Bij hogedruklampen die bijvoorbeeld een voetbal-
stadion verlichten, zie je verschijnselen die vergelijkbaar
zijn met wat er gebeurt als ruimtevoertuigen terug-
komen in de atmosfeer. De atmosfeer van Mars is echter
anders dan die van de aarde. Er zit veel koolstofdioxide in
en minder stikstof dan in de atmosfeer van de aarde. Het
plasma dat ontstaat heeft daardoor andere materiaal-
eigenschappen. Wij hebben op dat vlak wel experi-
menten gedaan, maar het blijft een simulatie. Wat daar
uiteindelijk gebeurt, weet je vantevoren niet.”

Waarom is de eventuele aanwezigheid van ijs zo belang-
rijk voor wetenschappers?
“Ze zijn geïnteresseerd in de mogelijkheid van leven op

Mars. De gangbare theorie is dat de vorming van orga-
nische moleculen uit kleinere deeltjes beter verloopt in
een vloeistof. De stoffen komen dan sneller met elkaar in
contact. Er zijn wel theorieën dat dit ook in vloeibaar
methaan kan gebeuren, maar over het algemeen gelooft
men dat de eerste micro-organismen op aarde zijn
ontstaan in water. 
Uit metingen blijkt dat ook op Mars bevroren water aan-
wezig is. Er zijn sporen van rivierbeddingen. De Phoenix
is geland op de Noordpool, omdat de NASA verwacht
daar een soort Siberisch landschap aan te treffen met ijs
in de bodem. 
Waarschijnlijk was het er honderd miljoen jaar geleden
warmer. Er was vermoedelijk ook vulkanisme en bij vul-
kanisme komt waterdamp vrij. Er zijn op Mars enorme
vulkanen waargenomen, alleen zijn ze nu niet meer
actief. Er zijn ook theorieën die zeggen dat er, na het
ontstaan van het zonnestelsel, primitief leven is uitge-
wisseld tussen de aarde, Venus en Mars. Dat wil zeggen:
hoogwaardige moleculen. Zo’n vier miljard jaar geleden
was het heel onrustig in het zonnestelsel, er werden
daardoor tonnen materiaal uitgewisseld. 
Mars heeft momenteel niet veel atmosfeer, dus je kunt er
niet ademhalen. Er zit weinig ozon in de atmosfeer, dus
je verbrandt er
meteen door de
UV-straling.
Toch lijkt het er
veel op de aarde,
waardoor het in-
teressant is om
de planeet te be-
studeren. Hoe
uitzonderlijk
zijn de omstan-
digheden hier?
Als mensen een
keer de ruimte in
willen, dan is
Mars de eerste
uitvalsbasis voor
reizen door de
kosmos. Maar
dat maken wij
niet meer mee.” 

Foto: Bart van Overbeeke

Marijnissen enthousiast over Industrial Design
“Die werkbezoekjes van twee
uur, daar haal ik mijn neus voor
op”, zegt Jan Marijnissen om
half zes vrijdagavond, zo’n
anderhalf uur na het geplande
eindtijdstip van zijn bezoek
aan de faculteit Industrial
Design (ID). Geen enkel stu-
dentenproject slaat hij over, en
bij elk project heeft de SP-frac-
tieleider evenveel aandacht. ID
heeft er een fan bij, lijkt het.

Afgelopen vrijdag, laat in de
middag, in De Zwarte Doos.
Groepjes ID-studenten trekken
bijna letterlijk aan Jan
Marijnissen om hun verhaal te
mogen presenteren. En overal
lijkt de SP-politicus even gebio-
logeerd door wat de studenten al-
lemaal bedacht hebben. “Echt
heel mooi. Maar hoe ben je in
gódsnaam op dit idee
gekomen?”, vraagt hij bij een van
de groepjes.
Het bezoek aan de jongste fa-
culteit van de TU/e stond al een
hele tijd op de agenda, vertelt
Marijnissen achteraf. Via zijn

neefje, die ID studeert, kwam de
opleiding en het bijzondere ka-
rakter ervan onder zijn aandacht.
“Maar door mijn hernia kwam
het er niet eerder van.” 
Vorige week kreeg hij eindelijk de
gewenste rondleiding bij ID, en
dan vooral langs studentenpro-
jecten. Wat hem opvalt? “Het en-
thousiasme van alle studenten
over de opleiding. En hoogleraar
Kees Overbeeke. Zo iemand
onderstreept voor mij dat de
kwaliteit en het enthousiasme
van de docenten grotendeels de
kwaliteit van de opleiding
bepalen.” Ook het onder-
wijsmodel van Industrial Design
- leren middels projecten -
spreekt Marijnissen veel meer
aan dan het klassieke model.
“Deze combinatie van theorie en
praktijk is veel opwindender.” 
Er gebeurt echt wat in Eindhoven,
stelt Marijnissen, die een paar
dagen eerder al bij ASML op
bezoek was. “Nu wil ik ook nog
een keer gaan kijken bij de
Design Academy.”/. Jan Marijnissen op bezoek bij Industrial Design. 

Foto: Bart van Overbeeke.
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Toegang en parkeer-
plaats TU/e dicht
Wegens de demonstratiedag van
het Intelligent Vehicles sym-
posium op de TU/e is de toegang
tot de universiteit vanaf de John F.
Kennedylaan van 4 tot en met 6
juni afgesloten. Ook de parkeer-
plaats achter het Auditorium is
dicht op woensdag 4 juni vanaf
18.00 uur en weer open op vrijdag
6 juni vanaf 20.00 uur.

Lezing Goodfield
Dr. Barry Goodfield verzorgt
dinsdag 3 juni een lezing aan de
TU/e. Hij ontwikkelde een
methode waarbij er van wordt uit-
gegaan dat bij een mens eerdere
ervaringen blijven doorwerken.
En dat herinneringen in diens
lichaam zijn opgeslagen. Deze
onbewuste boodschappen van het
lichaam worden zichtbaar door
oncontroleerbare zogeheten ‘non-
verbale lekken’, die zich mani-
festeren in iemands gelaatsuit-
drukkingen of manieren. Ook
Wim de Leeuw, oud-pastor van de
TU/e, zal een lezing verzorgen.
Start: 20.00 uur in het Auditorium,
collegezaal 4, gratis toegang.
Aanmelden: 
www.goodfieldinstituut.nl. 

Groene tuktuk op komst

Studenten van de TU/e gaan
een milieuvriendelijke tuktuk
ontwikkelen. Ze doen dat in
competitieverband met de
universiteiten van Delft, de
hogeschool Arnhem en
Nijmegen en de Hanzehoge-
school Groningen. Ook twee
teams uit India doen mee aan
de wedstrijd die een jaar gaat
duren.

Het initiatief komt van de
Rotterdamse organisatie Enviu.
Inzet is een schonere tuktuk en
een hoger inkomen voor de vaak
arme tuktuk chauffeurs. De mil-
joenen driewielers nemen een
belangrijk deel van de Aziatische
luchtvervuiling en CO2-uitstoot
voor hun rekening. Eén vuile
tuktuk veroorzaakt net zo veel
luchtvervuiling als vijftig schone
Europese auto’s bij elkaar. De stu-
dententeams proberen een be-
taalbaar en eenvoudig hybride
systeem te ontwikkelen zodat een
tuktuk zowel op benzine als elek-
triciteit kan rijden. 
Met een passend feest in Indiase
stijl wordt de ‘Hybrid Tuktuk

Battle’ donderdag 29 mei gestart
in het Rotterdamse WaterFront.
De studententeams presenteren
zich aan de wereld en Wubbo
Ockels geeft als juryvoorzitter het
startschot.
De finale van het project is
gepland in mei 2009 in India.
Hier nemen de studententeams
het tegen elkaar op in een
eindrace en presenteren zij hun
bedrijfsplannen. Enviu beoogt
het winnende model samen met
het betreffende team verder te
ontwikkelen en op grote schaal te
verspreiden in de steden van
Azië.
Dr.ir. Theo Hofman en dr.ir.
Peter Verdaasdonk zijn de kar-
trekkers van het TU/e-team.
Verdaasdonk: “Het lijkt ons een
mooie technische uitdaging. We
menen dat we de kennis ervoor in
huis hebben. Bovendien zijn het
goede doelstellingen. Je draagt zo
bij aan het milieu.” Het TU/e-
team bestaat hoofdzakelijk uit
studenten Werktuigbouwkunde,
Elektrotechniek en Technologie
Management. Meer studenten
zijn nog welkom./.

NWO-subsidie voor 
onderzoek Bert Meijer 
Prof.dr. Bert Meijer krijgt van
NWO een zogenaamde TOP-
subsidie van 720.000 euro,
voor de komende vijf jaar. Zijn
subsidie-aanvraag was een van
de 9 uit 24 aanvragen die NWO
honoreerde. Verder haalde de
TU/e twee ECHO-subsidies
binnen. Beide subsidies zijn
specifiek bedoeld voor de che-
mische wetenschappen.

Het onderzoek van Bert Meijer
betreft ‘supramoleculaire poly-
merisatieprocessen’. ‘Tot voor
kort dacht iedereen dat de bij-
zondere eigenschappen van

plastics het gevolg waren van de
zeer lange ketens van atomen die
het polymeer vormen’, aldus de
samenvatting. ‘Het blijkt ook mo-
gelijk dit te bereiken met korte
ketens die op slimme wijze aan
elkaar plakken. De fundamentele
eigenschappen - van deze zoge-
naamde supramoleculaire poly-
meren - worden onderzocht, om
ze nog slimmer in te zetten.’
De TOP-subsidies zijn bedoeld
om excellente onderzoeks-
groepen in vijf jaar tijd hun uit-
muntende onderzoekslijn te
laten versterken.
TU/e’ers prof.dr. Cor Koning en

dr. Andreas Heise krijgen een
ECHO-projectsubsidie van
205.000 euro. Dit voor hun
onderzoek naar ‘Slimme chirale
materialen’. De ECHO-subsidies
zijn bedoeld voor ‘risicovol
onderzoek’. Prof.dr.ir. Jaap
Schouten, dr.ir. Xander Nijhuis
en dr. Evgeny Rebrov krijgen zo
240.000 euro voor hun aanvraag
met de titel ‘Directe epoxidatie
van propeen in een micro-
reactor’.
NWO kende 29 ECHO-project-
subsidies toe, op 121 aan-
vragen./.

Sumoworstelen met collega’s

TTwweeee  mmeeddeewweerrkkeerrss  vvaann  ddee  TTUU//ee
zziijjnn  vveerrwwiikkkkeelldd  iinn  eeeenn  hheevviiggee
ppaarrttiijj  ssuummoowwoorrsstteelleenn..  HHeett  wwaass,,
ssaammeenn  mmeett  ddee  ‘‘lleevveennddee  ssjjooeellbbaakk’’
eenn  ddee  ssttoorrmmbbaaaann,,  eeeenn  vvaann  ddee  aaccttii--

vviitteeiitteenn  ttiijjddeennss  ddee  SSppoorrtt--  eenn
ssppeellmmiiddddaagg  vvaann  ddee  PPeerrssoonneeeellss--
vveerreenniiggiinngg  ddiiee  vviijjffttiigg  jjaaaarr  bbeessttaaaatt..
VVeeeerrttiieenn  tteeaammss  mmeett  TTUU//ee--mmeeddee--
wweerrkkeerrss  nnaammeenn  hheett  ddoonnddeerrddaagg  2222

mmeeii  tteeggeenn  eellkkaaaarr  oopp..  DDee  mmiiddddaagg
wweerrdd  aaffggeessllootteenn  mmeett  eeeenn
bbaarrbbeeccuuee..  

FFoottoo::BBaarrtt  vvaann  OOvveerrbbeeeekkee  

Innovatief ontwerp voor Afsluitdijk wint Eureka!Cup 2008
Vier vwo-scholieres van de
Christelijke Scholengroep De
Hoven Oudehoven uit
Gorinchem wonnen vorige
week donderdag in het Evoluon
in Eindhoven de Eureka!Cup
2008. Met hun innovatieve
ontwerp voor de Afsluitdijk
versloegen ze zo’n duizend
leeftijdsgenoten, afkomstig
van 38 verschillende middel-
bare scholen.

De vier winnaressen van dit jaar
mogen met bergingsmaatschap-
pij Smit Tak een dag de zee op. 
Het evenement, dat door tien
Nederlandse universiteiten,
Stichting FOM en diverse
bedrijven wordt ondersteund, is
bedoeld om scholieren te wijzen
op het maatschappelijke belang
van techniek en natuurkunde.
Het projectbureau dat zorg
draagt voor uitvoer van de
Eureka!Cup, is gevestigd aan de
TU/e. 
De Gorinchemse vwo-leerlingen
hadden in hun winnende
ontwerp in de Afsluitdijk onder
meer een dubbele wand
gebouwd, waardoor het mogelijk

was om water
in de dijk op te
slaan bij hoog
water. Ook
werd er energie
opgewekt door
het water dat
door de dijk
stroomde. Uit
de zeven deel-
wedstrijden,
waarbij het over-
koepelende
thema ‘water-
technologie’
was, kwam dit
ontwerp als
beste naar
voren. 
In de voor-
rondes hielden
zo’n 3300 vwo-
leerlingen van
groep 1 tot en met 3 zich verder
bezig met het ontwerpen van een
dak waar regen langzamer vanaf
stroomt om wateroverlast te
voorkomen, met het bergen van
een verzonken schat, met het
construeren van een drijvende
woontoren voor de kust van
Dubai en met de bouw van een

onderwaterhotel. Ook mochten
ze een eigen filmproductie over
water maken.
Mecheline Leijten van de project-
leiding spreekt van een zeer ge-
slaagd evenement. Ze wijst er op
dat het meer behelst dan alleen
de finaledag in het Evoluon. “We
maken er ook lesmateriaal voor,

organiseren een speciale docen-
tendag en houden kickoff-dagen
op de universiteiten. Al met al
een heftig evenement, vooral de
finaledag waarbij alleen al
duizend scholieren aanwezig
zijn.”/.

Dr.ir. Theo Hofman in een tuktuk. Hij is samen met dr.ir. Peter Verdaasdonk de
kartrekker van het TU/e-team. Foto: Irene Wouters

Foto: Bart van Overbeeke
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De ene na de andere anekdote lepelt hij
vol enthousiasme op. Nog maar net uit-
verteld over een onderdeel van zijn on-
derzoek, valt hem weer een ander aspect
te binnen. Frank Veraart heeft vijf jaar
lang bevlogen aan zijn onderzoek
gewerkt. Hij is gefascineerd door de
bevindingen en kan uren over het onder-
werp kan uitweiden. Dat is een mum van
tijd duidelijk. Over het computergebruik
tussen 1970 en 1990 in Nederland valt
veel te vertellen. Niet voor niets is het
proefschrift uitgemond in een boekwerk
van 336 pagina’s. 
De fascinatie voor techniek en vooral ook
geschiedenis spat er vanaf bij de onder-
zoeker. “Ik wil weten hoe iets uitgegroeit
tot wat het nu is. Als je naar het
ontwikkelingstraject kijkt, begrijp je
meer. Het fascineert me hoe mensen met
techniek omgaan. Wat gebruiken ze en
wat niet? En hoe komt dat?” 
Veraart levert met zijn onderzoek een
bijdrage aan twee projecten. Ten eerste is
dit het onderzoek naar de geschiedenis
van de informatietechnologie in
Nederland. Dit wordt uitgevoerd door de
Stichting Historie der Techniek. Ten
tweede droeg het onderzoek bij aan het
Bint-project, waarbij het bedrijfsleven in

de twintigste eeuw in Nederland onder de
loep wordt genomen. 
Volgens Veraart zijn er nog maar weinig
historische studies verschenen over de
technologische ontwikkeling van com-
puters vanaf de jaren zeventig in ons
land. Bovendien zou de gebruikerskant
zijn onderbelicht. Veraart beschrijft de
ontwikkeling van de technologie, maar
nog veel belangrijker is de ontwikkeling
in het gebruik. Hoe is de computer aan de
man gebracht? Door wie worden mensen
op ideeën gebracht? Hoe en in welke
mate hadden deze intermediairen - die de
brug vormen tussen leverancier en
gebruiker - invloed? Speelden door de tijd
heen steeds dezelfde mensen en organi-
saties een rol? Volgens Veraart gingen
onderzoekers er tot nu toe vanuit dat
slechts enkele ‘actoren’ van belang waren
in het adoptieproces. In zijn proefschrift
laat hij zien dat het anders in elkaar
steekt. 

Teleac
De onderzoeker verdeelt de ontwikkeling
van de computertechnologie in vijf fasen.
Hij beschrijft hoe de technologie in de
jaren vijftig en zestig een enorme impuls
kreeg door Amerikaanse militaire

techniekontwikkelingsprogramma’s.
Tussen 1975 en 1982 gingen in Nederland
de pioniers aan de slag. Zo ontwikkelden
PTT en NOS de computerdiensten Viditel
en Teletekst. Belangrijke ‘early adaptors’
waren ook elektronicatijdschriften, han-
delaren en computerclubs. In de daarop-
volgende fase (1978-1982) vormde het
rapport van de commissie Rathenau de
aanleiding voor de vorming van een 
nationaal beleid. Er kwamen experi-
menten met computers in het onderwijs.
Lokale ‘actoren’ ontwikkelden initiatieven
als televisiecursussen (Teleac) en com-
puterdagen. De vierde fase (1983-1987)
wordt volgens Veraart bepaald door een
kleurrijk palet aan intermediairen. Fase
vijf (vanaf 1987) kenmerkt zich door 
contacten tussen verschillende actoren.
Activiteiten raken verweven en actoren
delen de coördinatie. Confrontaties
zorgen ervoor dat actoren en gebruikers
keuzes maken.
De onderzoeker maakt onderscheid
tussen gebruikers in de grafische
industrie, in het onderwijs en thuis.
“Daar zitten allerlei verschillen tussen.
Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat ze in
de grafische industrie met de Mac aan de
slag zijn gegaan, terwijl thuisgebruikers
voor de pc met Windows opteerden.”
Veraart beschrijft hoe in de verschillende
toepassingsgebieden actoren allianties
sluiten en technische keuzes maken. In
het onderwijs trok het ministerie de coör-
dinatie naar zich toe om aan het gebruik
van verschillende computersystemen een
einde te maken. “Het ministerie zorgde
ervoor dat de systemen in het basis-
onderwijs met Windows werden uit-
gerust. Nederland had hiermee overigens
de mondiale primeur. Bill Gates kwam er
nog speciaal voor naar Nederland, heel
bijzonder.” 

Spelletjes
Veraart stelt dat adoptie van de computer
in de ene sector langzamer verliep dan in
de andere. Bij het thuisgebruik duurde
dat het langst. “Mensen wisten niet wat ze
wilden en wat mogelijk was. Wilden ze
spelletjes spelen, typen, voor hun werk
achter de computer kruipen of alleen hob-
bymatig? De wensen veranderden steeds.

Bovendien kwamen steeds andere inter-
mediairen om de hoek kijken. In het
begin hadden de hobbyclubs grote
invloed. Later veranderde dat, toen
educatie belangrijker werd.” Zo introdu-
ceerden overheidsinstellingen en bedrij-
ven het pc-privéproject. Werknemers
konden computers tegen gereduceerd
tarief van hun werkgever overnemen.
Met het doorspitten van tijdschriften en
het afnemen van interviews, haalde
Veraart nog allerlei andere interessante
feiten naar boven. “Het is frappant om te
zien welke plannen technici in de jaren
zestig en zeventig hadden en dat ze voor
het grootste deel zijn uitgekomen. De
beeldtelefoon waar ze toen over schreven,
kun je vergelijken met MSN. En de
beeldplaat met een dvd. Daar staat te-
genover dat gebruikers de technieken
minder snel overnamen dan verwacht.
Bovendien leefde het idee dat mensen
door de computer in een cocon zouden
gaan leven. Dat is ook niet uitgekomen.” 

Tweedehands
“De komst van de computer had een
enorme impact en nu vinden we het zo
normaal. Mensen deden er langer mee
dan tegenwoordig. Zo had je catalogi met
tweedehands computers. Dat kun je je nu
bijna niet meer voorstellen”, zegt hij
enthousiast.
Veraart laat met zijn proefschrift vooral
zien dat de rol van intermediairen niet
statisch is, maar steeds verandert.
Bovendien treedt de ene actor doelbewust
op en heeft een andere toevallige invloed.
Gebruikers krijgen informatie uit ver-
schillende hoeken en kiezen daaruit. Ook
de actoren zijn niet constant. 
Op scholen begonnen bijvoorbeeld tech-
nofiele leraren met de introductie van
computers. Later introduceerde het
Ministerie van Onderwijs een beleid. De
rol van hobbyclubs veranderde toen er
meer behoefte kwam aan educatie. Soms
is de invloed direct, een andere keer weer
indirect. Veraart hoopt met zijn on-
derzoek vooral een genuanceerder beeld
neer te zetten. “Het is belangrijk dat er
een gezond beeld komt van technologie.
Het gaat iedereen aan, niet alleen de pro-
ducenten.”/.

Computergebruik/
Judith van Gaal

Foto/
Bart van Overbeeke

Bolletjes happen met Pacman.
Balletjes op een plankje laten
kaatsen bij Pong. Deze oude

spelletjes staan bij veel
mensen nog helder op het

netvlies. Het waren vaak de
eerste contacten met de

computer. Dr. Frank Veraart
bracht de ontwikkeling van

persoonlijk computergebruik
in Nederland van 1970 tot 1990

in kaart. Niet de techniek,
maar de gebruikers staan in

zijn proefschrift centraal.
Veraart promoveerde 27 mei

op dit onderwerp aan de
faculteit Technologie

Management. 

Bolletjes happen met Pacman 
Dr. Frank Veraart onderzocht het persoonlijk computergebruik van 1970 tot 1990
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““BBiijj  eeeenn  ddiiggiittaallee  hhaannddtteekkeenniinngg  oonnddeerr  eeeenn
mmiilljjooeenneennttrraannssaaccttiiee  wwiill  jjee  zzeekkeerr  zziijjnn  ddaatt  ddiiee
aaffkkoommssttiigg  iiss  vvaann  ddee  rreekkeenniinngghhoouuddeerr  eenn  nniieett
vvaann  eeeenn  ffrraauuddeerreennddee  mmeeddeewweerrkkeerr..  OOmm  ddaatt  ttee
ggaarraannddeerreenn  wwoorrddeenn  eerr  ccrryyppttooggrraaffiisscchhee  tteecchh--
nniieekkeenn  ggeebbrruuiikktt..  IIkk  hheebb  oonnddeerrzzooeekk  ggeeddaaaann
nnaaaarr  hhooee  jjee  ddee  vveeiilliigghheeiidd  vvaann  zzoo’’nn  tteecchhnniieekk
kkaann  bbeewwiijjzzeenn..““WWiisskkuunnddeessttuuddeenntt  RRoobb  vvaann
EEsscchh  ssttuuddeeeerrtt  aaff  bbiijj  ddee  vvaakkggrrooeepp
CCooddeerriinnggsstthheeoorriiee  eenn  ccrryyppttoollooggiiee..  ZZiijjnn  oonnddeerr--
zzooeekk  ddeeeedd  hhiijj  oopp  vveerrzzooeekk  vvaann  hheett  NNeeddeerrllaannddss
BBuurreeaauu  vvoooorr  VVeerrbbiinnddiinnggssbbeevveeiilliiggiinngg  iinn  DDeenn
HHaaaagg..  ““IIkk  bbeenn  bbeeggoonnnneenn  mmeett  eeeenn  lliitteerraattuuuurr--
oonnddeerrzzooeekk  nnaaaarr  ddee  vveeiilliigghheeiidd  vvaann  ccrryyppttoo--
ggrraaffiisscchhee  mmeetthhooddeenn..””  IInn  wwiisskkuunnddiiggee  tteerrmmeenn
iiss  eeeenn  mmeetthhooddee  ‘‘bbeewwiijjssbbaaaarr  vveeiilliigg’’,,  aallss  hhiijj  ttee
hheerrlleeiiddeenn  iiss  ttoott  eeeenn  wwiisskkuunnddiigg  pprroobblleeeemm  ddaatt
mmeett  ddee  ccoommppuutteerrkkrraacchhtt  vvaann  tteeggeennwwoooorrddiigg
nniieett  ttee  kkrraakkeenn  iiss..  ““EEeenn  bbeekkeenndd  vvoooorrbbeeeelldd  vvaann
eeeenn  pprroobblleeeemm  ddaatt  aallss  oonnoopplloossbbaaaarr  wwoorrddtt
ggeezziieenn,,  iiss  hheett  pprriieemmffaaccttoorreennpprroobblleeeemm..””  KKoorrtt
ddoooorr  ddee  bboocchhtt  kkoommtt  hheett  pprriieemmggeettaalllleenn--
pprroobblleeeemm  eerroopp  nneeeerr  ddaatt  hheett  mmaakkkkeelliijjkk  iiss  oomm
ddee  pprriieemmggeettaalllleenn  6677  eenn  4411  mmeett  eellkkaaaarr  ttee  vveerr--
mmeenniiggvvuullddiiggeenn,,  mmaaaarr  mmooeeiilliijjkk  oomm  iinn  hheett  ggeettaall
22774477  ddeezzee  pprriieemmddeelleerrss  ttee  hheerrkkeennnneenn..  ““HHeett
oonnttbbiinnddeenn  iinn  pprriieemmffaaccttoorreenn  kkoosstt  bbiijj  ggrroottee
ggeettaalllleenn  zzoovveeeell  rreekkeennkkrraacchhtt,,  ddaatt  eeeenn  oonnddeerr--
sscchheeppppeerr  hheett  bbeerriicchhtt  nniieett  ssnneell  kkaann  kkrraakkeenn..””
DDee  iinnvveennttaarriissaattiiee  vvaann  VVaann  EEsscchh  zzaall  eeeenn  hhaannddiigg
hhuullppmmiiddddeell  zziijjnn  vvoooorr  vvaakkggeennootteenn..  DDaaaarrnnaaaasstt
oonnddeerrzzoocchhtt  hhiijj  eeeenn  ffuunnddaammeenntteeeell  pprroobblleeeemm

vvaann  hheett  hhuuiiddiiggee  vveeiilliigghheeiiddssoonnddeerrzzooeekk..  ““SSoommss
kkuunn  jjee  nniieett  bbeewwiijjzzeenn  ddaatt  eeeenn  mmeetthhooddee  vveeiilliigg
iiss,,  zzoonnddeerr  eeeenn  eexxttrraa  aaaannnnaammee  ttee  ddooeenn..  DDiiee
eexxttrraa  aaaannnnaammee  kkuunn  jjee  zziieenn  aallss  wwiisskkuunnddiigg  ggee--
rreeeeddsscchhaapp,,  wwaaaarrmmeeee  jjee  hheett  pprroobblleeeemm  kklleeiinn
kkaann  kkrriijjggeenn..””  BBiinnnneenn  hheett  vvaakkggeebbiieedd  ggaaaatt  eeeenn
ffeellllee  ddiissccuussssiiee,,  ooff  jjee  ddiiee  eexxttrraa  aaaannnnaammee  wweell
mmaagg  ddooeenn..  ““EErr  zziijjnn  iinnggeewwiikkkkeellddee  ccrryyppttooggrraa--
ffiisscchhee  sscchheemmaa’’ss  bbeeddaacchhtt,,  ddiiee  vvoollggeennss  ddee
tthheeoorriiee  wweell  vveeiilliigg  zziijjnn  eenn  iinn  ddee  pprraakkttiijjkk  nniieett..””
DDaatt  iiss  eecchhtteerr  ggeeeenn  rreeddeenn  oomm  ddee  hheellee  ggeerreeeedd--
sscchhaappsskkiisstt  ddaann  mmaaaarr  wweegg  ttee  ggooooiieenn..  EEeenn
ggrroooott  ddeeeell  vvaann  ddee  sscchheemmaa’’ss  bblliijjkktt  iinn  ddee
pprraakkttiijjkk  wwééll  bbeettrroouuwwbbaaaarr  ttee  zziijjnn..  ““EErr  zziijjnn  ttwweeee
vveeeellggeebbrruuiikkttee  ggeerreeeeddsscchhaappppeenn  ddiiee  aalllleebbeeii
nniieett  hheelleemmaaaall  110000  pprroocceenntt  wwaatteerrddiicchhtt  zziijjnn..
WWaatt  ccoolllleeggaa’’ss  nnuu  hheebbbbeenn  ggeeddaaaann,,  iiss  ccrryyppttoo--
ggrraaffiisscchhee  sscchheemmaa’’ss  uuiittwweerrkkeenn  ddiiee  vvoollggeennss
bbeeiiddee  ggeerreeeeddsscchhaappppeenn  vveeiilliigg  zziijjnn..  AAllss  eeeenn  vvaann
ddiiee  ttwweeee  uuiitteeiinnddeelliijjkk  ttoocchh  nniieett  bblliijjkktt  ttee
kkllooppppeenn,,  hheebb  jjee  ddee  ttwweeeeddee  nnoogg..””  DDoouubbllee
DDuuttcchh  iinn  ddee  ccrryyppttooggrraaffiiee  dduuss..  VVaann  EEsscchh  wweerrkkttee
hheett  ttwweeeeddee  vveeiilliigghheeiiddssbbeewwiijjss  uuiitt  vvoooorr  eeeenn
aaaannttaall  mmeetthhooddeenn,,  zzooddaatt  ddiiee  ooookk  dduubbbbeell  vveeiilliigg
wwaarreenn..  HHeett  wweerrkk  bbeevviieell  hheemm  ggooeedd::  ““PPeenn  eenn
ppaappiieerr,,  eenn  ddaann  ppuuzzzzeelleenn..””  DDee  ssttuuddeenntt  sscchhrriijjfftt
nnoogg  eeeenn  ddiikkkkee  mmaaaanndd  aaaann  zziijjnn  vveerrssllaagg..  OOvveerr
wweerrkk  zzooeekkeenn,,  mmaaaakktt  hhiijj  zziicchh  nnoogg  ggeeeenn  zzoorrggeenn,,
‘‘wwiisskkuunnddiiggeenn  kkuunnnneenn  oovveerraall  tteerreecchhtt’’..

TTeekksstt::  AAnnoouucckk  VVrroouuwwee
FFoottoommoonnttaaggee::  RRiieenn  MMeeuullmmaann

Zeker driehonderd hersenen, geheel of
in plakjes, zijn door de handen van
Matej Hrapko gegaan bij zijn onderzoek
naar het mechanische gedrag van her-
senweefsel. Daarbij heeft hij geen
hersenen van mensen gebruikt, maar
die van varkens. “Varkenshersenen zijn
eenvoudig verkrijgbaar en ze lijken qua
weefselsamenstelling op mensen-
hersenen” vertelt de promovendus uit
Slowakije.

“Belangrijk is dat hersenen alleen
bruikbaar zijn van een dier dat niet langer
dan twee uur daarvoor is overleden”,
vertelt Matej Hrapko. Als het hersen-
materiaal te veel uitdroogt en versterft,
komen de resultaten van de testen niet
meer overeen, met de situatie waarin je
geïnteresseerd bent, namelijk hoe
hersenweefsel van een levend persoon
kan beschadigen bij een botsing, een
noodstop of een ander ongeluk waarbij
grote krachten op het hoofd werken. Daar
is het allemaal om te doen: de kwets-
baarheid van dat weke, belangrijke
orgaan meten en op basis daarvan voor-
spellen hoe het hersenweefsel kan be-
schadigen van bijvoorbeeld iemand die
met vijftig kilometer per uur tegen een
voorligger botst.
Hrapko werkte bij de vakgroep
Mechanics of Materials van de faculteit
Werktuigbouwkunde in samenwerking
met de vakgroep Polymeertechnologie.
Zijn promotor is prof.dr.ir. Jac Wismans.
Het onderzoek vormt een klein onderdeel
van het Europese onderzoeksprogramma
Advanced Protection Systems
(APROSYS). Doel van dit programma is
de veiligheid van Europese weggebrui-
kers te verbeteren. Het bestuderen en
modelleren van het mechanische gedrag
van hersenen is onder meer nodig om
samen met drempelwaarden van
krachten, voorspellingen te kunnen doen
van fataal hersenletsel.
Volgens de WHO verongelukken jaarlijks
iets meer dan een miljoen mensen in het
verkeer. Zeker vijftig miljoen mensen
raken gewond. Een derde houdt daar
traumatisch hersenletsel aan over.
Hersenletsel is tevens een van de belang-
rijkste doodsoorzaken bij verkeers-
ongelukken. Vandaar ook de interesse
van APROSYS in de fysieke kreuk-
baarheid van hersenen. “Het hoofd is bij
botsingen het meest kwetsbare deel van
het menselijke lichaam en het loopt

daarbij vaak levensbedreigend letsel op”,
verklaart Hrapko. 

Temperatuur
Al in de jaren zestig van de vorige eeuw is
er onderzoek gedaan naar de me-
chanische eigenschappen van hersenen,
maar de resultaten van die onderzoeken
liggen vaak erg ver uit elkaar. Hrapko
heeft naar enkele mogelijke oorzaken van
die verschillen gekeken, bijvoorbeeld
naar de temperatuur van de hersenen.
“Als het materiaal onder de lichaams-
temperatuur getest wordt, is het veel
stijver en krijg je dus afwijkende
resultaten”, vertelt Hrapko. “Een andere
factor is dat er al druk op het teststukje
moet worden uitgeoefend om het klaar te
maken voor de test. Hersenweefsel is zo
teer dat dit al invloed heeft. De factoren
die ik heb bekeken kunnen echter maar
een gedeelte en niet het gehele verschil
tussen de historische onderzoeken
verklaren”, vertelt hij.
Hrapko heeft talloze twee millimeter
dunne plakjes varkenshersenen aan
mechanische proeven onderworpen. Hij
heeft onder meer gekeken naar het effect

van testomstandigheden. “Als je een
stukje hersenweefsel vastzet in het test-
apparaat heeft het de neiging aan de
bovenplaat te blijven plakken en dat 
beinvloedt het resultaat. Het is een
onsmakelijk verhaal maar hersenweefsel
is plakkerig en geleiachtig. Je kunt
hersenen bijvoorbeeld niet zo maar van
een tafel oppakken. Je kunt het alleen
voorzichtig van een tafel afschuiven en
dan opvangen”, legt Hrapko uit. 

3D-modellen
Verder heeft hij verschillende virtuele 3D-
modellen van hoofden vergeleken.
Hrapko: “Zo’n model bestaat uit een
schedel en de hersenen zelf en in het
verleden is er een model gebruikt waarin
er geen frictie mogelijk is tussen de
schedel en de hersenen. In werkelijkheid
worden de hersenen omgeven door twee
hersenvliezen met hersenvocht ertussen
en liggen ze in hersenvocht. Een model
van het hoofd zou dus ook rekening
moeten houden met deze tussenliggende
ruimte, die als een soort opvangkussen
werkt. Iets anders waar je in je model
bijvoorbeeld rekening mee kunt houden,

zijn mechanische verschillen tussen de
grijze ‘denk’ cellen, meer aan de buiten-
kant, en de witte cellen, meer in het
midden, die bedoeld zijn voor commu-
nicatie tussen de hersengebieden.” 
“Neveneffect van mijn onderzoek was dat
ik me meer ben gaan verdiepen in de
werking van de hersenen,” vertelt
Hrapko. “Bijvoorbeeld dat er zoveel
hersencellen afsterven als je bier drinkt
en dat de hersenen van mannen en
vrouwen structureel verschillen. En zo
heel af en toe bedenk ik me: ‘Wat ik nu
doe, dat speelt zich in dit of dat gedeelte
van de hersenen af’. Maar dat is echt heel
af en toe. Ik zou een nerd zijn als ik altijd
zo zou denken.”/.

MMaatteejj  HHrraappkkoo  ((11997799,,  ((TTssjjeecchhoo))SSlloowwaakkiijjee))
bbeehhaaaallddee  iinn  22000033  zziijjnn  MMaasstteerrss  aaaann  ddee  SSlloovvaakk

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  iinn  BBrraattiissllaavvaa  mmeett
hheett  mmooddeelllleerreenn  vvaann  mmeecchhaanniisscchh  ggeeddrraagg  vvaann
mmaaggnneettiisscchhee  llaaggeerrss..  HHiijj  vveerrddeeddiiggtt  mmaaaannddaagg  

22  jjuunnii  oomm  1166..0000  uuuurr  zziijjnn  pprrooeeffsscchhrriifftt
‘‘MMeecchhaanniiccaall  bbeehhaavviioouurr  ooff  bbrraaiinn  ttiissssuuee  ffoorr

iinnjjuurryy  pprreeddiiccttiioonn::  cchhaarraacctteerriissaattiioonn  aanndd
mmooddeelllliinngg’’  iinn  CCoolllleeggeezzaaaall  55  vvaann  hheett

AAuuddiittoorriiuumm..  

Matej Hrapko. Foto: Rien Meulman

Brein in botsing: De fysieke kreukbaarheid van hersenen
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“Nederland selecteert allang
voor de poort”

Drie jaar lang heeft het hoger onderwijs
geëxperimenteerd met selectie aan de
poort en honourstrajecten voor studenten
die in hun eerste studiejaar uitblonken.
Dat resulteerde afgelopen december in
het eindadvies van de commissie ‘Ruim
baan voor talent’: programma’s die wat
extra’s bieden, mogen van de commissie
selectiever en duurder zijn. Minister
Plasterk is het daar deels mee eens.

In selectie aan de poort ziet u nog altijd
niets?

“Uit de gevoerde experimenten blijkt dat
dit instrument nauwelijks voorspellende
waarde heeft voor studiesucces. Een mis-
schien nog wel belangrijker tegen-
argument is dat we in Nederland allang
voor de poort selecteren: zonder havo- of
vwo-diploma mag je niet naar het hoger
onderwijs. Het centraal schriftelijke eind-
examen controleert het niveau daarvan.
Landen waar selectie aan de poort
normaal is, hebben een dergelijk examen
niet. Waarom zou je gaan selecteren uit
een groep die al goed genoeg is
bevonden? Bovendien passen de meeste
scholieren enige zelfselectie toe: iemand
met een vijf voor wiskunde gaat ge-
woonlijk geen natuurkunde studeren.”

Fixusstudies mogen van u wel aan de
poort selecteren.

“Maar daar is een nadere selectie zinvol,
want niet iedereen kan worden toe-
gelaten. Op dit moment mogen deze
opleidingen hooguit de helft van hun
instroom zelf selecteren, en die beper-
king haal ik weg. Als zij straks niemand
meer willen laten loten en alle eerstejaars
zelf willen uitkiezen dan is dat wat mij
betreft prima.”

Wel wilt u dat opleidingen indringende
intakegesprekken voeren met iedere
student die zich aanmeldt. Maar niet
iedereen is overtuigd van het nut en ook
de kosten zijn aanzienlijk.

“Ik krijg verschillende signalen uit het
veld. We willen dit ook zeker niet van de
ene op de andere dag aan het hoger
onderwijs opleggen. We gaan - in de geest
van de commissie-Dijsselbloem - eerst
eens kijken of het werkt. Dan pas zullen
we het geleidelijk invoeren. Mij lijkt het
een prima middel. Een bekend verhaal is
dat studenten in de eerste weken van hun
opleiding te horen krijgen dat de helft van
de eerstejaars er na de kerst niet meer bij
is. Waarom worden ze daar niet voor
gewaarschuwd voordat ze zich inschrij-
ven? Dat scheelt een hoop frustraties en
beperkt de uitval.”

Is het te voorkomen dat een intake-
gesprek een reclamepraatje blijft?
Opleidingen willen toch graag zoveel
mogelijk studenten?

“Open dagen hebben als boodschap: ‘kom
naar ons’. Heeft iemand zich aangemeld
voor een opleiding, dan moet bij de intake
blijken wat hij precies kan verwachten en
of een andere opleiding misschien beter
past. Zelf wilde ik bijvoorbeeld ooit
natuurkunde gaan studeren. Mijn docent
op de middelbare school kwam daarop
met zijn studieboeken langs en ik was
genezen: er stonden alleen maar
formules in en dat was het niet voor mij.

Ik wilde ook wat met de handen
priegelen. Uiteindelijk ben ik bij biologie
terechtgekomen, maar ik had dus bijna
een opleiding gekozen zonder ooit een
studieboek te hebben ingezien. Dat wil ik
voor anderen voorkomen.”

Universiteiten en hogescholen zullen
flink moeten investeren om de intake-
gesprekken op te tuigen.

“Als de uitval erdoor vermindert, ver-
dienen ze hun geld terug. Extra geld is op
termijn niet nodig. Maar als een instel-
ling over de streep kan worden getrokken
met een kleine startbijdrage, dan is dat
bespreekbaar. Ik besef dat het nog een
hele toer wordt om het plan echt in te
voeren. Zeker als de instellingen ook
bereid zijn de minder sterke studenten bij
te spijkeren in de zomer. Zover zijn we
nog lang niet, maar het is wel de richting
die ik op wil.”

Net als de commissie ‘Ruim baan voor

talent’ wilt u meer maatwerk. Voor goede
studenten moeten er honours-
programma’s komen. 
Gaan die niet ten koste van de rest?

“Dat is een kwestie van goed manage-
ment. Je mag er van uitgaan dat een
opleiding daarvoor waakt. Natuurlijk: het
is voor een docent leuk om zijn beste
studenten van dienst te zijn. Maar een
ander moet zich dan ontfermen over de
staartgroep.”

U wilt niet dat studenten meer gaan
betalen voor honoursprogramma’s?

“Dat is helemaal niet nodig: docenten
steken graag tijd in hun goede studenten,
dat vinden ze alleen maar leuk.
Bovendien zou een hoger collegegeld
contraproductief zijn. Studenten werken
er gemiddeld twaalf uur per week bij,
maar als je een honoursprogramma volgt,
lukt dat minder makkelijk. Zouden we
vervolgens ook nog een dubbel college-

geld vragen, dan beginnen ze er niet aan.” 

Geldt dat bezwaar niet ook voor de
university colleges? Die mogen van u wel
drieduizend euro collegegeld vragen.

“Ik denk van niet. We praten over een
heel klein segment in het hoger onder-
wijs: opleidingen die kleinschalig, inten-
sief onderwijs bieden en hun studenten
onderbrengen op een campus. De studen-
ten die daar op afkomen, vormen een
aparte groep die bovendien voor de helft
uit internationale studenten bestaat. De
Amerikanen onder hen zullen zeggen dat
zo’n opleiding in eigen land 45.000 dollar
kost. Nederlandse studenten kunnen het
hoge collegegeld bovendien lenen.”

Tegen collegegelddifferentiatie en
selectie in de masterfase heeft u minder
bezwaar. Kort na uw aantreden heeft u al
eens gezegd dat dit een natuurlijker
moment is voor selectie. 

“Dat klopt, maar het is niet de bedoeling
dat studenten met een bachelordiploma
straks nergens meer terecht kunnen. Het
zou gek zijn als een student die net zijn
bachelor psychologie heeft gehaald niet
bij dezelfde instelling naar de masterfase
kan, omdat zijn diploma te licht wordt
bevonden.”

Toch zijn er problemen met de door-
stroommasters.

“Sommige universiteiten laten hun
studenten al aan de doorstroommaster
beginnen voordat ze hun bachelor-
opleiding hebben voltooid. In het jargon
noemen ze dat een ‘zachte knip’. Daar
moeten we echt vanaf: instellingen
moeten gewoon een ‘harde knip’ toe-
passen, want anders heb je feitelijk het
bachelor-mastermodel niet ingevoerd.
Het laatste studiejaar heet dan wel
‘master’, maar de opleiding is eigenlijk
net als vroeger ongedeeld.”

Dus deze universiteiten houden zich niet
aan de wet?

“Het is in elk geval niet sociaal. Het
behalen van het bachelordiploma is voor
studenten het uitgelezen moment om de
balans op te maken. Anders dan aan het
begin van hun studie weten ze veel beter
waar ze zich het best kunnen specia-
liseren. Dat kan een masteropleiding in
een andere stad zijn, of misschien wel in
een ander land. Universiteiten die geen
harde knip toepassen en de wet aan hun
laars lappen, onthouden hun studenten
dat belangrijke keuzemoment en
belemmeren de mobiliteit. Toch was dat
in Europa een van de belangrijkste
redenen om het bachelor-masterstelsel in
te voeren.”

Gaat u instellingen daarop aanspreken?
Die zullen zich trouwens gesteund weten
door de studentenbonden. Zij willen hun
achterban via de ‘zachte knip’ zo veel -
mogelijk herkansingen geven.

“Voorlopig gunnen we iedereen nog zijn
eigen tempo. Maar het is typisch een
probleem waar het ministerie mee aan de
slag moet als dat te langzaam gaat. Want
uiteindelijk is het niet in het belang van
het systeem.”/.

Minister Plasterk/Hein Cuppen en Thijs den Otter
Minister Ronald Plasterk van Onderwijs staat voor een lastige

opgave. Het niveau van het hoger onderwijs moet omhoog
terwijl de studieuitval met de helft omlaag moet. Maatwerk en

eerlijke intakegesprekken zijn volgens de bewindsman de
beste instrumenten om dat te bevorderen. 

Minister Ronald Plasterk
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Voorzitter prof.dr.ir Gerrit Kroesen:

“De Faculty Club is geen
personeelsvereniging”

“Ik heb altijd gedacht dat mijn drie beste
collega’s in Japan, Amerika en Rusland
zaten, maar ik ontdek nu dat ze tegenover
mij op deze campus zitten.” Deze
woorden zijn afkomstig van Martin de
Voigt, inmiddels emeritus hoogleraar en
initiator en eerste voorzitter van de
Faculty Club. De Voigt leerde deze col-
lega’s namelijk kennen tijdens zijn
deelname aan de TU/e-brede
Management
Leergangen. Volgens
Joost van den Brekel,
secretaris van de
Faculty Club, zette
deze ervaring De Voigt
aan het denken. Hij
kwam tot de slotsom
dat op de TU/e een ge-
legenheid ontbreekt
om collega’s ‘van de
overkant’ te kunnen
ontmoeten. Op iedere
Angelsaksische uni-
versiteit is zo’n club
wel aanwezig. In
Nederland bestond die
cultuur destijds nog
niet. De Voigt maakte
er werk van en in 1997
was de officiële doop
van de Faculty Club
een feit. 
Van den Brekel, mede-
werker van het
Alumnibureau, is mo-
menteel secretaris van
de club. “In de jaren
negentig kwamen in Nederland Faculty
Clubs van de grond. Eerst bij de
Universiteit van Amsterdam, wij waren
tweede. Kort daarna volgde Utrecht.
Twente heeft inmiddels ook zijn sociëteit
en Delft is nog steeds bezig met de op-
richting”, zegt Van den Brekel in de
University Club. De realisatie van dit
thuishonk was de eerste concrete daad
van de Faculty Club. “Het College van
Bestuur wil dat deze ontmoetingsruimte
voor iedereen toegankelijk is. De catering
is volledig uitbesteed en dat heeft als
voordeel dat wij geen bedrijfseconomisch
risico dragen”, aldus Van den Brekel. 

Leden
De Faculty Club draait op de contributie
van de leden, krijgt subsidie van de facul-
teiten en wordt voor benoemingsfeestjes
en emeritilunches gesponsord door het
College van Bestuur. Van den Brekel
vertelt over verschillende activiteiten die
meer of minder succesvol zijn. “Succes?
Wat versta je onder succes? Dat
zou ik niet willen afmeten aan
de hand van het aantal aan-
meldingen bij onze bij-
eenkomsten. Of aan le-
dengroei.” Van groei is
nauwelijks sprake, de
Faculty Club heeft een
stabiel aantal leden van
bijna driehonderd.
Daaronder zijn ruim
zestig emeriti. Een deel-
tijdhoogleraar wordt auto-
matisch lid, daar zorgt zijn
of haar faculteit voor. Een
voltijdhoogleraar krijgt een
uitnodiging. Op eigen ini-
tiatief kan trouwens iedere
TU/e-medewerker lid
worden. 

“We zijn niet actief bezig met leden-
werving, omdat wij ons liever bezig-
houden met het organiseren van zinvolle
activiteiten”, zegt de secretaris. Zinvol
noemt Van den Brekel de actuele acade-
mische discussie die afgelopen maandag
voor het eerst heeft plaatsgevonden in
de University Club. Het betrof de
recente oprichting van het Instituut
voor Complexe Moleculaire
Systemen (ICMS). Het moet de
start worden van een hele reeks
van dit soort discussiebijeen-
komsten. Ieder voor- en
najaar wil het bestuur van de
Faculty Club debatten op-
zetten over thema’s die de
TU/e in beroering
brengen. De opkomst
bestond maandag uit een kleine dertig
personen, waarvan er vijftien lid zijn van
de Faculty Club. Van den Brekel vindt dit
voor een debuut best een hoge opkomst. 

Het meest succesvolle initiatief
is sinds de oprichting de kerst-
soiree. Die trekt jaarlijks een

volle zaal met honderd
personen. Ook de
Wereldvrouwendag werd
vijf keer goed bezocht. De
Faculty Club besteedde
hier aandacht aan omdat

ze iets wilde betekenen
voor alle vrouwen op de
TU/e. Maar sinds
Secretaresse Support is op-
gericht en die club mede
vrouwenzaken behartigt, zag
het bestuur de noodzaak

wegvallen. Bovendien zijn
‘alle vrouwen op de TU/e’ niet

primair de doelgroep. Het bestuur
onderzoekt nu de mogelijkheden

om met WISE te gaan samenwerken, de
organisatie voor vrouwelijke ingenieurs.
Andere initiatieven van de club, zoals de
zeepkistsprekers en de interviews van
persvoorlichter Cees van Keulen, zijn

alweer ter ziele. Een trip naar
Aken of Leuven staat
voorlopig in de ijskast.

“Beter is het om de activi-
teiten dicht bij huis en actueel

te houden. Wel jammer dat we
niet net als Utrecht veel lan-

delijk bekende medewerkers
hebben. Maar Utrecht heeft tijdens

een lezing van Plasterk of Maarten
van Rossum ook nog genoeg plek in

de zaal”, beweert Van den Brekel. 

Agenda
Ongeveer eenderde van de leden bezoekt
met enige regelmaat een bijeenkomst van
de club. Annelies Verschuren, hoofd
Bureau Promoties en Plechtigheden en
adviseur van het bestuur, noemt als reden
hiervoor de drukke agenda’s van de leden.
“Onze hoogleraren moeten dagelijks
kiezen uit heel veel activiteiten. Iedere
faculteit organiseert van alles waar hun
aanwezigheid op prijs wordt gesteld. Zij
moeten continu keuzes maken. Ik zie het
niet als desinteresse”, zegt Verschuren.
Van den Brekel weet zich te herinneren
dat oud-voorzitter De Voigt indertijd veel
leden belde met de vraag waarom hij hen
nooit zag op de club. Het antwoord was
dat ze lid waren geworden om erbij te
horen en om de club te steunen, maar dat
ze te druk waren om actief deel te nemen.

“We zijn een elitaire club”, zegt de
huidige voorzitter Gerrit Kroesen
lachend. “En dat willen we ook blijven.”
Natuurkundehoogleraar Kroesen is één
van de eerste leden. Vijf jaar geleden nam

hij de voorzitterstaak over van De Voigt.
“Wij zijn een club voor gezichtsbepalende
mensen van de TU/e en geen personeels-
vereniging. Die doen fantastisch werk
voor heel de gemeenschap, de Factulty
Club beoogt iets anders.”
Als hoogtepunt noemt Kroesen de in-
voering van de ceremonie rondom de be-
noemingen. “Twee keer per jaar reikt de
rector in samenwerking met de Faculty

Club oorkondes uit
aan nieuwe hoog-
leraren en UHD’s.
Toen ik benoemd
werd in 2000, was er
voor mij een afspraak
gemaakt met de
rector. Ik kreeg in zijn
kamer een brief
waarin het college-
besluit over de aan-
stelling stond. Op
gewoon briefpapier.
En dat was het.”
Kroesen vond het te
pover. “Dat kan
anders, dacht ik
meteen. De Faculty
Club heeft initiatief
genomen en heeft in
samenwerking met
Bureau Promotie en
Plechtigheden de
oorkonde-uitreiking
ontwikkeld. Sinds
twee jaar komen alle
nieuw benoemden
van het afgelopen half

jaar naar de University Club met hun
partner. Een stuk of vijftien hoogleraren
en UHD’s ontvangen dan een oorkonde.
Aansluitend is er een receptie en een
diner waar zij door de decaan van hun fa-
culteit worden geïntroduceerd. “Op de
oorkonde staat niet veel meer dan er in de
brief stond, maar verschil is dat hij wel
direct opgehangen kan worden. Hij is al
ingelijst.”
Deze extra aandacht versterkt de ‘cor-
porate spirit’, meent Kroesen. “We willen
bevorderen dat iedereen er trots op is dat
hij of zij bij deze instelling werkt.” Of
gewerkt heeft. De emeritilunches zijn een
vast onderdeel geworden en de Faculty
Club organiseert ze vier keer per jaar.
Maar Kroesen wil meer, vooral op inhou-
delijk gebied. Naast de deze week gestarte
discussiebijeenkomsten, wil hij dit najaar
een wisselwerking tot stand brengen
tussen de TU/e en de High Tech Campus.
“Er vestigen zich steeds
meer kleine bedrijven op
de High Tech Campus en
die zijn niet altijd bekend
met de
enorme
expertise
die
aanwezig is
op de TU/e.” Ook wil hij
met de Faculty Club
winnaars van gerenom-
meerde academische
prijzen een kans bieden
zichzelf te
presenteren./.

Faculty Club/Norbine Schalij
De Faculty Club, bedoeld voor hoogleraren en universitair

hoofddocenten, bestaat nu ruim tien jaar aan de TU/e. De club
telt zo’n driehonderd leden en wil behalve het vergroten van

de ‘corporate spirit’, ook het actuele debat over academische
aangelegenheden aanscherpen en een bijdrage leveren aan

de opinievorming. Worden die ambities waargemaakt? 



De bedrijfstak automotive huist van
oudsher in Zuidoost-Brabant en Midden-
Limburg. Met NedCar, DAF en VDL zijn er
tal van autofabrikanten. 
Maar deze bedrijven doen niet alles zelf.
Steeds meer laten ze diverse onderdelen
maken door toeleveranciers van over de
hele wereld. Feit is dat ook deze bedrij-
vigheid sterk is vertegenwoordigd in
Brabant. Vooral de ontwikkeling van
hightech systemen en embedded software
wordt door de toeleveranciers gedaan. En
dit specialisme wordt in hoge mate aange-
troffen in Eindhoven, Helmond en om-
geving. Ook grote bedrijven profiteren
hiervan mee: zo halen NXP en Philips mil-
jarden omzet uit de automotive-industrie.
Ook truckfabrikant DAF, waar jaarlijks
60.000 trucks de fabriek verlaten, doet
het erg goed. TNO Automotive heeft haar
vestiging enkele jaren geleden van Delft
naar Helmond verplaatst. PDE
Automotive is succesvol en TomTom heeft
haar researchcentrum naar Eindhoven
verhuisd omdat hightech systemen en em-
bedded systemen hier sterk zijn.
Bussenfabrikant VDL (25.000 bussen per
jaar) groeit eveneens als kool. Kortom, een
ijzersterke hightech industrie met
bloeiende bedrijven die een dringende be-
hoefte hebben aan kennis en kunde op alle
opleidingniveaus. Want deze sector is zich
steeds meer van een maak- tot een kennis-
industrie aan het transformeren.

Krachten bundelen
Om de krachten te

bundelen werd drie jaar
geleden een vraag-

gestuurd
innovatie-

programma
in het

leven

geroepen. Medio vorig jaar werd dit
bekrachtigd in het Innovatieprogramma
High Tech Automotive Systems (HTAS).
In het programma zitten de universiteiten
van Eindhoven, Delft en Twente, de hoge-
scholen HAN en Fontys, TNO en alle
relevante marktpartijen zoals DAF, VDL,
DSM, NXP, Bosch/VDT, TomTom,
Vredestein, DTI, et cetera. De overheid
heeft 42 miljoen euro subsidie toegezegd
voor het programma. De totale omvang
van het innovatieprogramma komt
daarmee op ongeveer honderd miljoen
euro. Doel is om de omzet van de sector in
tien jaar te vergroten met meer dan zes
miljard euro en de werkgelegenheid te
laten groeien van 39.000 naar 50.000
arbeidsplaatsen. 
“We hebben in deze club vastgesteld dat
één van de belangrijkste ontwikkelingen
binnen automotive is: het toevoegen van
modelgebaseerde software aan de automo-
tivesystemen”, vertelt prof.dr.ir. Maarten
Steinbuch, hoogleraar Power Trains aan
de TU/e en kartrekker van de masterop-
leiding Automotive. Uit de analyse bleek
ook dat wanneer de ambitie is om in
Zuidoost-Brabant een delta van industriële
activiteiten te creëren, hier heel veel goed
opgeleide mensen voor nodig zijn. “We
constateerden dat aan de kant van oplei-
dingen veel gedaan moet worden. Dat
geldt voor alle niveaus: mbo, hbo en uni-
versiteit. De regionale roc’s zijn daarom
nu bezig om hun opleidingen op orde te
krijgen. Op hbo-niveau gaat Fontys een
nieuwe opleiding automotive starten. Er is
al een opleiding aan de Hogeschool
Arnhem Nijmegen (HAN). Fontys en
HAN gaan hierin meer samenwerken.”

Interfacultair
De faculteit Werktuigbouwkunde had een
zogenaamde mastertrack Automotive, een
afstudeerrichting binnen een bestaande
masteropleiding. Maar deze opleiding
bood te weinig en was te smal, gezien de
vraag van het bedrijfsleven naar systeem-

denkende specialisten. De track wordt
daarom omgezet in een officiële mas-

teropleiding Automotive, die in
september van dit jaar van start

gaat. Het wordt een inter-
facultaire opleiding,

waarin wordt samen-

gewerkt door de faculteiten Werktuig-
bouwkunde, Elektrotechniek, Schei-
kundige Technologie, Wiskunde &
Informatica, Technologie Management en
Industrial Design. “De opleiding is uniek
in Europa”, stelt Steinbuch. “Het onder-
wijs loopt langs de lijnen van het
Innovatieprogramma en is daarmee
afgestemd op de toekomstige ontwikke-
lingen in de sector. De opstartkosten voor
de opleiding worden ook gefinancierd uit
het programma.”
Uiteindelijk wil de opleiding systeem-
denkende vakspecialisten opleveren.
Steinbuch: “We hebben aan de klankgroep
gevraagd: wat voor
ingenieurs hebben we
nodig? Ingenieurs die
veel weten van heel
weinig, of ingenieurs
die weinig weten van
heel veel. De voorkeur
gaat uit naar het
eerste, maar ze
moeten ook in staat
zijn op systeemniveau
te kijken en hierover
het gesprek aan te
gaan met anderen. We
maken dus een acade-
mische opleiding met
specialisaties en met
aandacht voor
systemen en functies.
Daarom moeten de
studenten uiteen-
lopende vakken volgen
in werktuigbouw,
software, chemie et
cetera.”
De masteropleiding
Automotive duurt twee
jaar. Het eerste halfjaar
doen de studenten een
gezamenlijk program-
ma, het zogenaamde
generieke hart van de
opleiding. Dit sluit aan
bij de twee research-
lijnen in het innovatie-
programma: Drive &
Guidance, hoe blijft
een auto op de weg in
contact met de om-
geving, en Efficient
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Master Automotive: verank

“Deze opleiding zal als een magneet ga
EEmmeerriittuuss  hhoooogglleerraaaarr  iirr..  NNoorrtt  LLiieebbrraanndd,,  vvoooorrmmaalliigg  aallggeemmeeeenn  ddiirreecctteeuurr  vvaann  VVaann  DDoooorrnnee’’ss
TTrraannssmmiissssiiee,,  wwaass  ddeeeellttiijjddhhoooogglleerraaaarr  iinn  CCoonnttiinnuu  VVaarriiaabbeellee  TTrraannssmmiissssiieetteecchhnniieekk  ((CCVVTT))  aaaann  ddee  ffaa--
ccuulltteeiitt  WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee..  OOpp  ddiitt  mmoommeenntt  iiss  hhiijj  pprroojjeecctteeiiggeennaaaarr  vvaann  AAuuttoommoottiivvee  bbiinnnneenn  ddee

SSttiicchhttiinngg  BBrraaiinnppoorrtt..  LLiieebbrraanndd  wwaass  aacchhtt  jjaaaarr  ggeelleeddeenn  ddee  eeeerrssttee  ddiiee  zziicchh  iinnzzeettttee  vvoooorr  eeeenn  mmaass--
tteerroopplleeiiddiinngg  AAuuttoommoottiivvee..  

DDeessttiijjddss  wwaarreenn  ddee  ggeeeesstteenn  ddaaaarr  eecchhtteerr  nnoogg  nniieett  rriijjpp  vvoooorr..  LLiieebbrraanndd::  ““IInn  ddee  lloooopp  vvaann  ddee
jjaarreenn  zziijjnn  eerr  ssttaappppeenn  ggeezzeett,,  ttee  bbeeggiinnnneenn  bbiijj  ddee  aaaannsstteelllliinngg  vvaann  ddeeeellttiijjddhhoooogglleerraarreenn

iinn  aauuttoommoottiivvee..  TTooeennmmaalliigg  ddeeccaaaann  vvaann  ddee  ffaaccuulltteeiitt
WWeerrkkttuuiiggbboouuwwkkuunnddee,,  pprrooff..ddrr..iirr..  JJeeuu  SScchhoouutteenn,,  hheeeefftt  zziicchh

hhiieerr  sstteerrkk  vvoooorr  ggeemmaaaakktt..  EEeenn  bbeellaannggrriijjkkee  bbeesslliissssiinngg  wwaass
oomm  ddee  aaccttiivviitteeiitteenn  iinn  aauuttoommoottiivvee  vvaann  ddee  TTUU  DDeellfftt  nnaaaarr

EEiinnddhhoovveenn  ttee  bbrreennggeenn..  EErr  kkwwaamm  eeeenn  ssaammeenn--
wweerrkkiinngg  mmeett  ddee  HHooggeesscchhooooll  AArrnnhheemm  NNiijjmmeeggeenn

((HHAANN))  eenn  eerr  wweerrdd  eeeenn  ggeezzaammeennlliijjkk  llaabboorraa--
ttoorriiuumm  vvoooorr  aauuttoommoottiivvee  ooppggeezzeett..””  

DDee  sseeccttoorr  zzeellff  zzaatt  iinnttuusssseenn  ooookk  nniieett
ssttiill..  DDee  FFeeddeerraattiiee  HHoollllaanndd

AAuuttoommoottiivvee  iiss  ooppggeerriicchhtt,,  nneett
aallss  hheett  AAuuttoommoottiivvee

TTeecchhnnoollooggyy  CCeenntteerr
((AATTCC))..  

Master Automotive
Het is een opleiding die er wel m

Automotive. Opgezet voor, e
bedrijfsleven in de regio. Want

motive in Brabant vraagt om veel
die wij afleveren zullen problee

stellige overtuiging van prof.dr.ir
van de masteropleiding en ho

faculteit Werktu

Kartrekker prof.dr.ir. Maarten Steinbuch: “Het onderwijs loopt langs de lijnen van h
ontwikkelingen in de sector.”
Foto: Rob Stork



Vehicle, over schone en energiezuinige
voertuigen. Binnen deze twee onder-
werpen krijgen de studenten vakken in
werktuigbouwkunde maar ook software en
energiemanagement.

Systeemdenker
Het doel is om van de ingenieur een sys-
teemdenker te maken. Steinbuch: “Hij
weet van verschillende subsystemen in de
auto en hoe die met elkaar in relatie staan.
Vooral in het eerste halfjaar ontwikkelen
we dit. In projectgroepen werken studen-
ten op systeemniveau aan verschillende
onderdelen van de auto. Bijvoorbeeld: wat

betekent emissie voor
een auto en door
welke onderdelen
wordt dit bepaald?” In
het tweede halfjaar
ontwikkelen de
studenten een specia-
lisme, bijvoorbeeld
powertrains of voer-
tuigdynamica, design,
embedded systemen
et cetera. In het laatste
jaar lopen ze stage en
studeren ze af.
Een deel van de
mensen die deze
opleiding hebben
gedaan, zullen de
systeemarchitecten
van de toekomst zijn,
verwacht de hoog-
leraar. “Zij zullen zich
steeds meer ver-
beteren in een hoger
abstractieniveau voor
wat betreft het
systeem. Ik denk
daarom dat deze op-
leiding een voorbeeld
zal worden hoe je
systeemarchitecten
opleidt. Hieraan is in
de industrie grote be-
hoefte. Ik verwacht
dat deze ingenieurs
ook erg gewild zullen
zijn bij bedrijven als
ASML en Océ. Of deze
mensen een auto of
een waferscanner

onder ogen krijgen, maakt in principe niet
zoveel uit. Al hopen we natuurlijk dat ze in
de auto-industrie gaan werken, want als de
automotive in de regio zo blijft groeien als
nu het geval is, zullen alle ingenieurs hard
nodig zijn.”
Er zijn studenten die denken dat ze met
een master in automotive een fuik in-
zwemmen, maar dit is volgens Steinbuch
dus zeker niet het geval. “Na het afronden
van deze master ben je opgeleid om in de
brede industrie van hightech systemen
een baan te vinden. Een onderdeel daarvan
is automotive.”

Alumni
De opleiding is toegankelijk voor
bachelors met een achtergrond in me-
chanica, elektro, scheikundige tech-
nologie, embedded software, mens-
machine interactie, mogelijk technische
bedrijfskunde en industrial design. Het
gaat om studenten uit Delft, Twente,
Leuven, Aken en ver daarbuiten. Een
ander doelgroep zijn hbo-instromers,
bijvoorbeeld van de HTS Autotechniek in
Gelderland. Ook hts’ers in werktuigbouw
en elektrotechniek zijn welkom. De derde
doelgroep is de internationale instroom.
In september worden de eerste twintig
studenten verwacht. Steinbuch hoop
natuurlijk op meer. “We doen ons best. Er
is al veel interesse. We hebben na-
tuurlijk ook de hulp nodig van
alumni die in hun omgeving be-
kendheid geven aan de op-
leiding. In de loop van twee
jaar willen we de in-
stroom zien te ver-
dubbelen. Wat
ons betreft is
er geen

bovengrens, want de industrie kan alle af-
gestudeerden probleemloos opvangen.”
De studenten komen naar een regio waar
een groot netwerk van fabrikanten en
onderzoeks- en onderwijsinstellingen in
automotive actief is. Wat zullen ze hier
concreet van merken? Steinbuch: “We
hebben gastsprekers uit de industrie. Er
lopen projecten waarbij ze in de labfacili-
teiten van TNO in Helmond onderzoek
doen. Tijdens stage en afstuderen
benutten ze uiteraard het bedrijfsleven.
Het onderzoek aan de TU/e is afgestemd
op de vraag van de industrie, studenten
draaien hierin veelvuldig mee. Zij werken
dan bijvoorbeeld met een promovendus -
die vaak ook betaald wordt door de
industrie - aan onderwerpen. Aan het
eind van de opleiding is de student
bekend met de regio en de
industrie, wat het kiezen van
de juiste baan erg mak-
kelijk zal maken. En je
hebt direct een groot
netwerk tot je
beschik-
king.”/.

Achtergrond /11
Cursor 29 mei 2008

kerd in regionale industrie

aan werken”
LLiieebbrraanndd  wwaass  oopprriicchhtteerr  eenn  eeeerrssttee  ddiirreecctteeuurr  vvaann  hheett  AATTCC..  HHeett  IInnnnoovvaattiieepprrooggrraammmmaa  HHiigghh  TTeecchh
AAuuttoommoottiivvee  SSyysstteemmss  ((HHTTAASS))  wwaass  eeeenn  ddoooorrbbrraaaakk..  IInn  ddiitt  pprroojjeecctt  hheebbbbeenn  oovveerrhheeiidd,,  iinndduussttrriiee  eenn  kkeenn--
nniissiinnsstteelllliinnggeenn  zziicchh  ggeeccoommmmiitttteeeerrdd  iinn  ddee  aammbbiittiiee  vvoooorr  ddee  sseeccttoorr  aauuttoommoottiivvee::  ddee  wweerrkkggeelleeggeennhheeiidd
mmooeett  ggrrooeeiieenn  vvaann  3399..000000  nnaaaarr  5500..000000  aarrbbeeiiddssppllaaaattsseenn  eenn  ddee  eexxppoorrtt  vvaann  ttwwaaaallff  nnaaaarr  ttwwiinnttiigg
mmiilljjaarrdd  eeuurroo..
““WWaatt  eecchhtt  oonnttbbrraakk  iiss  eeeenn  mmaasstteerroopplleeiiddiinngg  AAuuttoommoottiivvee””,,  sstteelltt  LLiieebbrraanndd..  ““AAllss  jjee  hheett  vveerrggeelliijjkktt  mmeett
ddee  lluucchhttvvaaaarrtt  kkoommtt  aauuttoommoottiivvee  eerr  mmaaaarr  bbeekkaaaaiidd  vvaannaaff..  IInn  DDeellfftt  ssttaaaatt  eeeenn  ccoommpplleettee  ffaaccuulltteeiitt  vvoooorr

LLuucchhttvvaaaarrtt  mmeett  11550000  ssttuuddeenntteenn..  TTeerrwwiijjll  ddiiee  sseeccttoorr  iinn  oommvvaanngg  eeeenn  ttiieennddee
iiss  vvaann  aauuttoommoottiivvee..  IInn  oonnzzee  bbrraanncchhee  wwaarreenn  sslleecchhttss  eennkkeellee  lloossssee  ddeeeellttiijjdd--
lleeeerrssttooeelleenn  ddiiee  ooookk  nnoogg  eeeennss  wweeiinniigg  ssaammeennhhaanngg  vveerrttoooonnddeenn..  EErr  wwaass
ooookk  ggeeeenn  eeeenndduuiiddiigg  bbeelleeiidd  tteenn  aaaannzziieenn  vvaann  oonnddeerrwwiijjss  eenn  oonnddeerrzzooeekk..
DDeezzee  mmaasstteerroopplleeiiddiinngg  mmooeett  hhiieerr  vveerraannddeerriinngg  iinn  bbrreennggeenn..””
AAllss  hheett  lluukktt  oomm  iinn  kkwwaannttiitteeiitt  eenn  kkwwaalliitteeiitt  vvoollddooeennddee  aauuttoommoottiivvee
eennggiinneeeerrss  oopp  ttee  lleeiiddeenn,,  ddaann  vveerrsstteerrkktt  ddiitt  oopp  ddee  eeeerrssttee  ppllaaaattss  ddee
NNeeddeerrllaannddssee  aauuttoommoottiivvee  sseeccttoorr,,  zzeeggtt  LLiieebbrraanndd..  ““MMeett  ddeezzee  mmeennsseenn  zziijjnn
ddee  aammbbiittiieess  vvaann  ddee  IInnnnoovvaattiieepprrooggrraammmmaa  HHTTAASS  wwaaaarr  ttee  mmaakkeenn..  OOpp  ddee
ttwweeeeddee  ppllaaaattss  zzuull  jjee  zziieenn,,  ddaatt  bbiijj  vvoollddooeennddee  aaaannbboodd  vvaann  aaffggeessttuuddeeeerr--
ddeenn  --  ooookk  oopp  hhbboo--nniivveeaauu  --  ddee  bbeeddrriijjvveenn  nnaaaarr  ddee  mmeennsseenn  zzuulllleenn  kkoommeenn..
WWeerreellddwwiijjdd  iiss  eerr  eeeenn  ggrroooott  tteekkoorrtt  aaaann  iinnggeenniieeuurrss  iinn  aauuttoommoottiivvee..  DDee
bbeeddrriijjvveenn  kkiijjkkeenn  sstteeeeddss  mmeeeerr  nnaaaarr  wwaaaarr  zzee  bbrroonnnneenn  kkuunnnneenn  aaaannbboorreenn
eenn  zziijjnn  bbeerreeiidd  hhuunn  oonnttwwiikkkkeellaaffddeelliinnggeenn  hhiieerrvvoooorr  ttee  vveerrhhuuiizzeenn..  DDaatt  zziiee  jjee
ooookk  oopp  ddee  HHiigghh  TTeecchh  CCaammppuuss  EEiinnddhhoovveenn..  HHeett  ppootteennttiieeeell  aaaann  iinnggeenniieeuurrss
ddaaaarr  ttrreekktt  ggrroottee  bbeeddrriijjvveenn  nnaaaarr  NNeeddeerrllaanndd..””
UUiitteeiinnddeelliijjkk  mmooeett  ddee  oopplleeiiddiinngg  jjaaaarrlliijjkkss  hhoonnddeerrddeenn  iinnggeenniieeuurrss
aafflleevveerreenn,,  hhoooopptt  ddee  vvoooorrmmaalliigg  ddeeeellttiijjddhhoooogglleerraaaarr..  ““DDaatt  lliijjkktt  vveeeell  mmaaaarr
ddee  oopplleeiiddiinngg  zzaall  aallss  eeeenn  mmaaggnneeeett  ggaaaann  wweerrkkeenn..  VVoooorr  mmiiddddeellbbaarree
sscchhoolliieerreenn  zziijjnn  aauuttoo’’ss  ggeewweellddiigg..  AAllss  ddeezzee  ggrrooeepp  hhiieerr  oopp  eeeenn  lleeuukkee
mmaanniieerr  mmeeee  iinn  aaaannrraakkiinngg  kkoommtt,,  mmoottiivveeeerrtt  ddiitt  eennoorrmm..  AAllss  jjee  ddaann  eeeenn
ggooeeddee  oopplleeiiddiinngg  bbiieeddtt  mmeett  ddaaaarrnnaaaasstt  nnoogg  eeeenn  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg  ddiiee
bbiijjvvoooorrbbeeeelldd  rraacceewwaaggeennss  bboouuwwtt,,  kkoommeenn  eerr  ggeeggaarraannddeeeerrdd  vveeeell  
ssttuuddeenntteenn  oopp  aaff..””

/Chriz van de Graaf
óest komen: de masteropleiding

en in samenwerking met, het
t de explosieve groei van auto-
vakspecialisten. “Alle ingenieurs

emloos een baan vinden”, is de
r. Maarten Steinbuch, kartrekker

oogleraar Power Trains aan de
uigbouwkunde.

het Innovatieprogramma, en is daarmee afgestemd op de toekomstige

“Ook TomTom heeft grote behoefte
aan systeemdenkers”
CCaarrlloo  vvaann  ddee
WWeeiijjeerr  iiss
mmaannaaggiinngg
ddiirreeccttoorr  vvaann
TToommTToomm
EEiinnddhhoovveenn  eenn
aalluummnnuuss  vvaann  ddee
TTUU//ee..  HHeett  bbeeddrriijjff
TToommTToomm,,  lleevvee--
rraanncciieerr  eenn  oonntt--
wwiikkkkeellaaaarr  vvaann
nnaavviiggaattiieepprroo--
dduucctteenn,,  vveessttiiggddee
zziicchh  bbiijjnnaa  eeeenn
jjaaaarr  ggeelleeddeenn  iinn
EEiinnddhhoovveenn  oomm  eerr
ddeeeell  uuiitt  ttee
mmaakkeenn  vvaann  eeeenn  hhiigghh  tteecchh  oommggeevviinngg  mmeett  ggooeedd
ooppggeelleeiiddee  tteecchhnniiccii..  EErr  wweerrkkeenn  nnuu  bbiijjnnaa  ttwweeee--
hhoonnddeerrdd  tteecchhnniiccii,,  bbiijjnnaa  ttwweeee  kkeeeerr  zzoovveeeell  aallss
bbiijj  ddee  oovveerrggaanngg  nnaaaarr  EEiinnddhhoovveenn..
““DDee  rrooeepp  oomm  ggooeeddee  ooppggeelleeiiddee  iinnggeenniieeuurrss  iinn
aauuttoommoottiivvee  kklliinnkktt  aall  jjaarreenn,,  ooookk  vvaann  oonnss””,,
vveerrtteelltt  VVaann  ddee  WWeeiijjeerr..  JJee  zzoouu  ddeennkkeenn  ddaatt
TToommTToomm  vvoooorraall  oopp  zzooeekk  iiss  nnaaaarr  ssooffttwwaarree--
ssppeecciiaalliisstteenn  eenn  aaffggeessttuuddeeeerrddeenn  iinn  eelleekkttrroo--
tteecchhnniieekk..  DDee  nnaavviiggaattiieeaappppaarraattuuuurr  hheeeefftt  oopp
hheett  eeeerrssttee  oooogg  nnaammeelliijjkk  nniieett  vveeeell  ttee  mmaakkeenn
mmeett  ddee  aauuttoo,,  bbeehhaallvvee  ddaatt  ddiitt  ddee  pplleekk  iiss  wwaaaarr
hheett  wwoorrddtt  ggeebbrruuiikktt..  ““WWiijj  zziijjnn  vvaann  oorriiggiinnee  eeeenn
ssooffttwwaarreebbeeddrriijjff  mmaaaarr  wwee  rriicchhtteenn  oonnss  sstteeeeddss
mmeeeerr  oopp  ‘‘lliinnee  ffiittmmeenntt’’,,  wwaaaarrbbiijj  ddee  nnaavviiggaattiiee--
ssyysstteemmeenn  wwoorrddeenn  ggeeïïnntteeggrreeeerrdd  iinn  ddee  aauuttoo..
OOnnzzee  pprroodduucctteenn  kkrriijjggeenn  ddaann  ttee  mmaakkeenn  mmeett
aauuttoommoottiivvee  eeiisseenn  vvoooorr  tteemmppeerraattuuuurrbbeellaassttiinngg,,
sscchhuuddddeenn  eenn  ttrriilllleenn  eenn  ddee  aallggeehheellee  iinntteeggrraattiiee
iinn  ddee  aauuttoo””..
VVoollggeennss  VVaann  ddee  WWeeiijjeerr  oonnttbbrreeeekktt  hheett  oopp  ddiitt
mmoommeenntt  aaaann  ssyysstteeeemmddeennkkeerrss  bbiijj  wwiiee  ddeezzee
vveerrsscchhiilllleennddee  ddiisscciipplliinneess  ssaammeennkkoommeenn..  ““IInn

ddee  lluucchhtt--  eenn
rruuiimmtteevvaaaarrtt  iiss
hheett  vvaannzzeellff--
sspprreekkeenndd  oomm
mmeennsseenn  mmuullttii--
ddiisscciipplliinnaaiirr  oopp
ttee  lleeiiddeenn,,
tteerrwwiijjll  wwiijj
aaffhhaannkkeelliijjkk  zziijjnn
vvaann  bbiijjvvoooorr--
bbeeeelldd  ssooffttwwaarree--
oonnttwwiikkkkeellaaaarrss
ooff  eelleekkttrroo--
tteecchhnniiccii  mmeett
eeeenn  ttiikk  vvoooorr
aauuttoo’’ss..  MMeett  ddee
nniieeuuwwee  mmaasstteerr--

oopplleeiiddiinngg  AAuuttoommoottiivvee  kkrriijjggtt  ddee  iinndduussttrriiee  ddee
bbeesscchhiikkkkiinngg  oovveerr  ddee  ssyysstteeeemmddeennkkeerrss  ddiiee  ddee
aauuttoo  aallss  ggeehheeeell  bbeesscchhoouuwweenn..  IIkk  ddeennkk  
oovveerriiggeennss  ddaatt  hheett  eeeenn  hheeeell  iinntteerreessssaannttee
oopplleeiiddiinngg  zzaall  wwoorrddeenn,,  ddiiee  ddaannkkzziijj  ddee  vveerr--
sscchhiilllleennddee  ddiisscciipplliinneess  vveeeell  eexxttrraa  ssttuuddeenntteenn
ggaaaatt  ttrreekkkkeenn..””
HHeett  iiss  nnuu  aall  dduuiiddeelliijjkk  ddaatt  ddee  aauuttoommoottiivvee--
bbeeddrriijjvveenn  ssttrraakkss  iinn  ddee  rriijj  ssttaaaann  wwaannnneeeerr  ddee
eeeerrssttee  ssttuuddeenntteenn  hhuunn  mmaasstteerr  hheebbbbeenn  aaff--
ggeerroonndd..  ““DDaann  sstteekkeenn  wwiijj  zzeekkeerr  oonnzzee  vviinnggeerr  iinn
ddee  lluucchhtt,,  wwee  kkuunnnneenn  eerr  hheeeell  vveeeell  ggeebbrruuiikkeenn””,,
bbeeaaaammtt  VVaann  ddee  WWeeiijjeerr..  TToommTToomm  ggrrooeeiitt
nnaammeelliijjkk  ssnneell  eenn  kkrriijjggtt  ddee  vvaaccaattuurreess  mmaaaarr  mmeett
mmooeeiittee  vveerrvvuulldd..  ““EEnn  ddaann  iiss  hheett  vvoooorr  oonnss  nnoogg
rreellaattiieeff  ggeemmaakkkkeelliijjkk  oommddaatt  oonnss  bbeeddrriijjff  eeeenn
sseexxyy  uuiittssttrraalliinngg  hheeeefftt..  MMaaaarr  wwee  kkrriijjggeenn  ddeess--
oonnddaannkkss  nnaauuwweelliijjkkss  ssoolllliicciittaattiieess  vvaann  ppaass--aaff--
ggeessttuuddeeeerrddeenn  iinn  NNeeddeerrllaanndd..  HHeett  zziijjnn  ttoocchh
vvoooorraall  mmeennsseenn  uuiitt  hheett  bbuuiitteennllaanndd..  HHooppeelliijjkk
ggaaaatt  ddee  nniieeuuwwee  oopplleeiiddiinngg  ooookk  ddaaaarr  vveerraann--
ddeerriinngg  iinn  bbrreennggeenn..””

Foto: Bart van Overbeeke
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Bezig aan een afstudeerscriptie die ook 
voor gewone krantenlezers interessant is? 
Stuur hem uiterlijk 1 oktober 2008 in aan de

jury van  de Nationale Scriptieprijs,  Postbus

433, 1000 AK Amsterdam en maak kans op de

hoofdprijs van 

3500 euro
De hoofdprijs is voor de scriptie die niet alleen

een goed  wetenschappelijk niveau heeft maar

ook als basis kan dienen voor een opmerkelijk

journalistiek verhaal. De winnende scriptie

krijgt, net als circa acht genomineerde

werkstukken, bovendien ruime aandacht in 

Het Parool. Voorzitter van de jury is filosoof 

Bas Haring. 

Deelname staat open voor elke  student die dit

studiejaar een scriptie afrondt aan een

Nederlandse universiteit of hbo-instelling.

Uitgebreide informatie, inclusief het reglement

van de prijsvraag, is te raadplegen op 

www.parool.nl/nationalescriptieprijs. 

Afscheid
Ir. Piet H.H.J. van Drunen gaat op 1 juni
met pensioen. Hij is 32 jaar werkzaam
geweest voor TU/e. Eerst voor de facul-
teit Bouwkunde en de laatste jaren voor
Technologie Management. Op deze
laatste faculteit hield hij zich intensief
bezig met het Data Verwerkings Analyse-
project. De heer Van Drunen viert zijn
afscheid op informele wijze afscheid en
nodigt ook oud-studenten uit om met
hem en zijn gezin het glas te heffen.
Iedereen is donderdag 29 mei van 16.00
tot 18.00 uur welkom in PVOC.  

Anton Peters van de Dienst Huisvesting
vertrekt na een dienstverband van vijftien
jaar van de TU/e. Ter gelegenheid hier-
van is er een afscheidreceptie op woens-
dag 11 juni van 16.30 tot 18.00 uur in de
Universityclub in het Hoofdgebouw.
Iedereen is welkom. 

Promoties
Prof. Dr. S. Bambang Oetomo houdt
vrijdag 30 mei zijn intreerede. Dat
gebeurt om 16.00 uur in de Blauwe Zaal
met aansluitend een receptie in de

Senaatszaal. Voorzitter is prof.dr.ir.
C.J.van Duijn. De titel van de intreerede
is: ‘Hightech voor de allerkleinsten’ 

Ir. L.M. Augustin verdedigt maandag 2
juni zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt om 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt: ‘Polarization Handling in Photonic
Integrated Circuits’. Augustin promo-
veert aan de faculteit Elektrotechniek.
Promotoren zijn prof.dr.ir. M.K. Smit en
prof.dr.ir. R. Baets. 
Voorzitter: prof.dr.ir. A.C.P.M. Backx

M. Hrapko MSc (W) verdedigt maandag
2 juni zijn proefschrift en stellingen
tegen de bedenkingen van een commis-
sie. Dit gebeurt om 16.00 uur in zaal 5
van het Auditorium. De titel van het
proefschrift luidt: ‘Mechanical behaviour
of brain tissue for injury prediction:
characterisation and modelling’. Hrapko
promoveert aan de faculteit Wiskunde.
Promotor is prof.dr.ir. J.S.H.M. Wismans

Ir. G.H. Keetels verdedigt dinsdag 3 juni
zijn proefschrift en stellingen tegen de
bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt om 16.00 uur in zaal 4 van het

Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt: ‘Fourier spectral computation of
geometrically confined two-dimensional
flows’. Keetels promoveert aan de facul-
teit Technische Natuurkunde.
Promotoren zijn prof.dr. H.J.H. Clercx
en prof.dr.ir. G.J.F. van Heijst.

Mrs. X. Wang MD verdedigt dinsdag 3
juni haar proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt om 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt: Experimental Arthritis: in vitro and
in vivo Models’’. Wang promoveert aan
de faculteit Biomedische Technologie.
Promotor is prof.dr.ir. H.W.J. Huiskes

F. Dalla Longa verdedigt woensdag 4
juni zijn proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt om 16.00 uur in zaal 5 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt: ‘Lased-induced magnetization
dynamics - an ultrafast journey among
spins and light pulses’. Longa promo-
veert aan de faculteit Technische
Natuurkunde. Promotoren zijn prof.dr.
B. Koopmans en prof.dr.ir. W.J.M. de
Jonge. 

Mrs. C. Tufano verdedigt woensdag 4
juni haar proefschrift en stellingen tegen
de bedenkingen van een commissie. Dit
gebeurt om 16.00 uur in zaal 4 van het
Auditorium. De titel van het proefschrift
luidt: ‘Effects of mutual diffusion on
morphology development in polymer
blends’. Tufano promoveert aan de facul-
teit Wiskunde. Promotor is prof.dr.ir.
H.E.H. Meijer.

Voordrachten 
Koninklijke onderscheidingen
Voordrachten voor Koninklijke
Onderscheidingen in 2009 kunnen vóór
27 juni 2008 worden aangemeld bij de
secretaris van de universiteit: ir. H.P.J.M.
Roumen.
Vooral nevenactiviteiten spelen een
nadrukkelijke rol bij de beoordeling van
een aanvraag. Meer informatie over de
toekenningscriteria is te vinden op de
website: www.lintjes.nl

An Associate Professor (1.0 fte) in Ethics
and Technology (V39.442), Section of
Philosophy and Ethics of Technology,
department of Technology Management

(1,0 fte). Vast dienstverband, salaris
maximaal schaal 14 CAO Nederlandse
universiteiten bijlage 1 (4555,00 t/m
5798,00 euro).

Contractmanager (V87.039), Inkoop en
Contractmanagement, dienst Interne
Zaken (1,0 fte). Tijdelijk dienstverband,
salaris maximaal schaal 10 CAO
Nederlandse universiteiten bijlage 1
(2330,00 t/m 3678,00 euro).

Voor meer informatie ga naar:
www.tue.nl/vacatures.

Mensen

Vacatures

UUnniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn  mmooggeenn
mmaaxxiimmaaaall  115500  wwoooorrddeenn  llaanngg  zziijjnn  eenn
mmooeetteenn  oopp  ddee  wwooeennssddaagg  éééénn  wweeeekk

vvoooorr  ppllaaaattssiinngg  bbiinnnneenn  zziijjnn..  ZZee
kkuunnnneenn  wwoorrddeenn  ggeemmaaiilldd  nnaaaarr

uunniivveerrssiitteeiittssbbeerriicchhtteenn@@ttuuee..nnll..  

Ken jij jezelf ?
Ben je flexibel, sociaal, enthousiast met flink wat 
doorzettingsvermogen. Word dan betaald om een 
feestje te bouwen achter de bar of bruin te worden 
op ons terras. Kortom, geïnteresseerd om te komen 
werken als terrasloper, bartender of bediening?  
Mail dan je CV met motivatie en foto naar 
info@cafethomas.nl of info@grandcafespijker.nl

(Advertenties)
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In short
Diligent or
lazy?
Dutch university students
are reproached for adop-
ting a ‘culture of minimal
efforts’. They are alleged
to have very meager am-
bitions. Nevertheless they
finish their studies with
7.3 as their average final
grade (out of 10). Are all
those reproaches justified
then?“The complaint of
elderly gentlemen
moaning that everything
used to be better.”
Scientific journalist and
Volkskrant columnist
Maarten Keulemans does
not believe that Dutch
students are such lazy-
bones as Prime Minister
Balkenende claims,
among others. 
Admittedly a report in the
scientific education
monitor 2005-2006 does
show that only 34 percent
of them aspire for ‘the
highest grade’, which per-
centage is considerably
lower than in nine other
European countries. Yet
the graduation grades that
Keulemans asked for from
the researchers present a
different picture. Dutch
university graduates score
7.3 on average. Only one
percent graduated with a
six and 16.4 percent
scored eight or more. In
addition, more nines and
higher grades were scored
than sixes. Keulemans
thinks that there is a lot to
be detracted from the
value of these grades - for
how strict are the require-
ments set by institutions -
“but it is definitely not a
‘culture of minimal
efforts’”. 
According to the com-
pilers of the monitor
Dutch graduates appear to
be less diligent than their
European colleagues.
They devote little time to
their studies, usually will
not work harder for exami-
nations than is strictly ne-
cessary and, as stated, in
two out of three cases they
do not aspire for the
highest possible grades.
Besides, they do not
consider Dutch education
to be really challenging.

Access and 
parking lot TU/e
closed
On account of the demon-
stration day of the
Intelligent Vehicles sym-
posium at the TU/e the
access to the university
from John F. Kennedylaan
will be closed from 4 thru
6 June. For the same
reason the parking lot
behind the Auditorium
will be closed on
Wednesday 4 June as from
18.00 hours. As from
20.00 hours on Friday
night 6 June the parking
lot will be open again.

The English Page is
written by Franca Gilsing.
She can be reached at 
engcursor@tue.nl.

Combating isolation through English Mass

Finding your way in a new
country is always
challenging. But having a
few like-minded people
around can make things a
lot easier. The English-
speaking community
within Eindhoven’s inner
city Roman Catholic
parish is a constantly
changing group of people
who make an effort to
support each other.

Some come here for years
to study or work, others
only stay for the length of
an internship or an
exchange program. “We
get people from all over the
world passing through.
Our goal is to create an am-
bience where people don’t
feel isolated”, says
Rodrique Kajio, a Fontys
engineering student from
Cameroon.

Kajio is an acolyte in the
English Mass, held in the
church of the Augustinian
fathers in Eindhoven
known as the ‘Paterskerk’
every first and third (so-
metimes fifth) Sunday of
the month. Mass is cele-
brated in the Heilige
Hartkerk at Ploegstraat on
other Sundays. He is also
one of the people behind
the International Youth
Community Eindhoven, a
growing group of young
people which is part of this
parish. Kajio is jokingly
known among his friends
as ‘the pope’ and likes a
laugh. He regularly or-
ganizes meetings on
themes which can be
proposed by anyone in the
community. Members of
the group serve in the choir

and some of them play the
guitar or the drums. 

Environment
After a nine-month in-
ternship with Philips for
his telecom engineering
course, Francesco
Bonarrigo will be going
home to Italy before long.
Is he looking forward to
that? “Not really”, he says,
“this is a much more inter-
national environment than
at home. Here you have to
open yourself to other
people, I’ve very much
enjoyed my stay here”, he
says. Francesco’s birthday
was last Sunday and there
were prayers for him and
for good weather during
his birthday barbeque
which was attended by his
friends from the youth
group.
One of whom is Adolphe
Foyet from Cameroon, who
came to Eindhoven only
eight months ago for a
postdoc position at the
Department of Chemical
Engineering after having
done research in Germany.
He found the English Mass
through friends of friends
from Cameroon. “The
youth group is about
simple things like helping
each other out. It’s also im-
portant to me socially. We
have a lot of fun and it’s
good to have friends you
can count on. I know I can
call them if I need help with
anything.”

The initiative for the youth
group came from a Polish
student who died in a car
accident before he could
see his idea bear fruit. It
now has 118 members in

Eindhoven and abroad,
keeping in touch through a
Google newsgroup. “The
basic principle is, if
someone needs help, they
send us a message. We do
what we can”, says Kajia.
“Here in Eindhoven we
mainly have a lot of social
activities. We sometimes
take trips together, a few
weeks ago we cycled to Den
Bosh. But we also take time
to visit the elderly residents
in ‘De Wilgenhof’ home.”

Modern
Fr Chima Anyaeze, who
leads the English Mass, is
pleased with the growing

interest in the English
Mass. “We have a very
modern church with many
talented members. Most of
the people who come to the
English Mass work in tech-
nology. There are many
students, researchers and
people from companies
like Philips and ASML. We
have people from America,
Asia, Africa, Poland and
Italy, basically from all over
the world.” Father Chima,
as everyone calls him, is
part of an international
missionary congregation
dedicated to the mutual
support of Catholics in the
southern and northern he-

mispheres. The Nigerian
priest came to Eindhoven
specifically to work in the
inner city parish and has
learned Dutch.
“We try to create an
environment where
foreigners can express
themselves in their faith.
We allow everyone to parti-
cipate, in the readings, the
choir or in other ways”,
says Fr Chima. 
The international com-
munity in this parish has
grown gradually into a
community of about 150
over the last five years, as
people reacted to ads and
posters put up in hotels,
the university, Fontys and
international schools.
Caecillia Vitasari, an
Indonesian PhD student at
the Chemical Engineering
Department says she
found the English Mass
just by googling it. Others
were introduced by their
contacts in Eindhoven.
The English Mass is held at
12.15, right after a Dutch
Mass. The international
churchgoers are visibly
from a different demo-
graphic group. The Dutch
are mostly over fifty, the in-
ternational community
mostly under - with quite a
few children and people in
their twenties. The English
Mass is one of the ways the
inner city parish is trying to
keep the historical
Paterskerk open and
promote growth in a parish
that was slowly closing
down./.
The International Youth
Community Eindhoven can be
reached at: iyce@gmail.com.

The International Youth Community Eindhoven choir in action, with acolyte Rodrigue Kajio and altar boy Matthew Lorentzen climbing the steps on the right.

Fr Chima Anyaeze leading English Mass at the Paterskerk in
Eindhoven.
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Voor engineers die vooruitdenken

13.5 nm

EUV-fotonen

-1%

Morgen kunnen we
10-nm-chips maken.

Vandaag mag jij
bedenken hoe.
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Wijs grijs aan de universiteit

Het beleid van de TU Eindhoven is
helder. Het dienstverband met de
hoogleraar wordt beëindigd op de
dag dat deze 65 wordt. Daarna is
het mogelijk dat de emeritus be-
trokken blijft bij de universiteit.
Hem of haar kan als vrijwilliger
gastvrijheid verleend worden,
zodat de emeritus bijvoorbeeld nog
promovendi kan begeleiden.
Verder is het mogelijk dat de voor-
malige hoogleraar voor bepaalde
concreet omschreven werk-
zaamheden als freelancer of in tij-
delijk dienstverband aangenomen
wordt. Maar het universiteits-
bestuur is terughoudend bij de toe-
kenning van een dergelijk dienst-
verband.

Het aantal gepensioneerde hoog-
leraren dat in Nederland
doorwerkt, lijkt op het eerste
gezicht beperkt. Volgens de sta-
tistieken van universiteiten-
vereniging VSNU zouden het er
eind 2006 elf zijn. Maar hoog-
leraren met alleen een onkosten-
vergoeding worden waarschijnlijk
niet meegeteld. Voor vragen over
het seniorenbeleid verwijst de
VSNU naar de afzonderlijke instel-
lingen. Een gezamenlijk beleid
bestaat niet.

In de cao voor de universiteiten
staan geen specifieke afspraken die
een doorstart na het pensioen
mogelijk maken. Volgens Marieke
van den Berg, onderhandelaar van
Abvakabo FNV, is pensionering
zo’n beetje verplicht. Ze pakt de
cao uit de kast en leest hardop
voor: “Het dienstverband eindigt
in ieder geval op de dag dat de
leeftijd van 65 jaar is bereikt”. Is
die regel nog van deze tijd? Van
den Berg: “Deze cao loopt tot 2010.
In de gesprekken over de volgende
cao zal dit principe zeker ter dis-
cussie komen. Want sommige
wetenschappers willen graag
langer doorwerken.”

“In de cao staat inderdaad dat we
mensen moeten ontslaan als ze 65
worden”, grinnikt Henk van der
Meulen, hoofd personeel en orga-
nisatie van de Rijksuniversiteit
Groningen. “Maar er staat niet dat
we ze daarna niet opnieuw in
dienst mogen nemen.” Dat
gebeurt dus zo nu en dan in
Groningen, in goed overleg met
het faculteitsbestuur en het college
van bestuur. Bijvoorbeeld omdat er
nog geen opvolger is gevonden
voor de hoogleraar die zijn pen-
sioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt. “Onlangs is een hoog-

leraar van zeventig jaar tijdelijk te-
ruggekeerd in zijn functie omdat
zijn opvolger plotseling is over-
leden”, zegt Van der Meulen. “Dat
is natuurlijk een incident, maar
goed: werken na je pensioens-
gerechtigde leeftijd is bij ons best
mogelijk.”

In Groningen gebeurt dat met
behoud van salaris. En aangezien
er geen pensioenpremie wordt in-
gehouden, verdienen de pensio-
nado’s er netto zelfs meer.
Tenminste, als ze net zoveel dagen
per week werken als vroeger. En
dat is vaak niet het geval, want de
meeste 65-plussers werken
parttime. Van der Meulen kan best
begrijpen dat universiteiten terug-
houdend zijn met het benoemen
van oudere hoogleraren. “Tot
twintig jaar terug werden hoog-
leraren ‘voor het leven’ benoemd
en dat duurde in de praktijk tot ze
zeventig waren.” Toen de pen-
sioenleeftijd werd teruggebracht
naar vijfenzestig stak daar destijds
een storm van protest over op.
Colleges van bestuur zouden
huiverig zijn om de leeftijdsgrens
weer te verhogen, want straks wil
iederéén doorwerken. Daar zou te
weinig werk en geld voor zijn.

De meeste universi-
teiten gunnen
gepensioneerde
hoogleraren wel de
tijd om hun promo-
vendi te begeleiden
tot ze hun proef-
schrift hebben af-
gerond. Een
promotie levert een
universiteit volgens
de nieuwste af-
spraken een bonus
van maar liefst 90
duizend euro op.
Ook aan de
Universiteit van
Tilburg kunnen
hoogleraren hun
eigen promovendi
blijven begeleiden.
Zij houden daartoe
een kamer en een
mailadres op de uni-
versiteit. Dat heet
een ‘gastvrijheid-
overeenkomst’. Een
trapje hoger staat de
‘onbezoldigde be-
noeming’, waarbij
de gepensioneerde
hoogleraar ook
nieuwe promovendi
mag begeleiden.
Deze onbezoldigde
benoeming gebeurt
voor een periode
van drie jaar, met de
mogelijkheid van
een eenmalige ver-
lenging van nog
eens drie jaar.

Aan de top van de
pikorde staan in
Tilburg de gepensio-

neerde hoogleraren die een echte
tijdelijke arbeidsovereenkomst
krijgen. Die doen meer dan alleen
het begeleiden van promovendi en
hun salaris hangt samen met de
aard van hun werkzaamheden. “Zij
worden natuurlijk wel op niveau
gehonoreerd”, zegt een woord-
voerder van de universiteit. “Ze
gaan niet voor een habbekrats
werken.”

De TU-Delft geeft haar hoog-
leraren die promovendi blijven be-
geleiden in principe een ‘nul-
aanstelling’. Ook kosten voor het
bijhouden van het vak en bezoeken
aan conferenties kunnen worden
vergoed. In principe kan een pen-
sionado in Delft ook bij het onder-
zoek betrokken blijven. “Het
gevaar is alleen dat dit tot
spanningen leidt, zegt rector
magnificus Jacob Fokkema. “Want
de nieuwe stoelhouder heeft vaak
nieuwe ideeën over het onderzoek.
Toch is het in een aantal gevallen
heel waardevol dat de 
gepensioneerde hoogleraar nog
een tijdje blijft. En ik sluit niet uit
dat faculteiten in zo’n geval iets
extra’s aan de betaling doen. Maar
dat is geen regel.”

En hoe zit het eigenlijk precies bij
de Universiteit Twente, waar
iemand als hoogleraar Tauritz na
zijn pensionering doorwerkt voor
een reiskostenvergoeding? Tja,
nulaanstellingen zijn in Twente de
norm, zegt rector magnificus
Henk Zijm. En onkosten-
vergoedingen zijn een zaak van de
faculteiten. Maar doorslaggevend
is volgens hem de financiële
positie van de leerstoel. “Sommige
ex-hoogleraren hebben in hun
leven veel geld binnengehaald uit
de tweede en derde geldstroom, en
dan kan je misschien wat ruimere
afspraken maken over ver-
goedingen. En als sommige
emeriti nog steeds in staat om
inkomsten te genereren, dan zou
je als vakgroep wel gek zijn als je
hen niet af en toe een congres laat
bezoeken.”

In enkele gevallen wijkt Twente af
van de nulaanstelling. Dan krijgen
de gepensioneerde hoogleraren
ruimere taken en een passende
vergoeding. Zijm: “Soms is
iemand naast hoogleraar ook nog
directeur van een weten-
schappelijk instituut, en dan heb je
een andere positie en uitstraling.
Dan houden we ze soms voor hun
oude salaris in dienst, maar dan
doen ze overduidelijk méér dan
alleen hun klus afmaken.”

Er is één troost voor hoogleraren
die langer - betaald - willen door-
werken. Zijm verwacht dat de
pensioengerechtigde leeftijd van
iedere werknemer zal gaan stijgen,
dus ook aan de universiteiten.
Maar het lijkt niet voor de hand te
liggen dat doorwerken na het
pensioen een recht zal worden
waar alle hoogleraren een beroep
op kunnen doen. In de 
academische wereld staan
voorlopig genoeg jongere weten-
schappers te dringen die geen
vaste aanstelling kunnen
krijgen./.

Pensioen hoogleraren/Rob Voorwinden
Veel hoogleraren werken graag langer door na hun pensionering maar niet elke
universiteit staat dit toe. Landelijke regels ontbreken en ook de financiële ver-
goeding verschilt. De ene gepensioneerde hoogleraar houdt netto méér geld

over, terwijl de ander alleen een reiskostenvergoeding krijgt.



29 mei 2008 Cursor

Stichting voor 
Vluchteling-Studenten UAF

Gun vluchtelingen een
toekomst! Word donateur
van het UAF.

Meld u nu aan op www.uaf.nl
Postbus 14300, 3508 SK Utrecht  
T (030) 252 08 35  Giro 76300
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/Animatiefestival
NNeeddeerrllaanndd  kkeenntt  eeeenn  rriijjkkee  ttrraaddiittiiee  oopp
hheett  ggeebbiieedd  vvaann  ddee  aanniimmaattiieeffiillmm  eenn
ssccoooorrtt  ooookk  iinntteerrnnaattiioonnaaaall..  TToott  ddee
NNeeddeerrllaannddssee  ggrrooootthheeddeenn  hhoorreenn
GGeerrrriitt  vvaann  DDiijjkk  eenn  OOssccaarrwwiinnnnaaaarrss
PPaauull  DDrriieesssseenn  eenn  MMiicchhaaeell  DDuuddookk  DDee
WWiitt,,  aalllleenn  mmeeeesstteerrss  vvaann  ddee  ttrraaddiittiioo--
nneellee  tteekkeennffiillmm..  MMaaaarr  aanniimmaattiiee  iiss
vveeeell  mmeeeerr,,  ddeennkk  mmaaaarr  aaaann  ddee  kklleeii--
aanniimmaattiieess  vvaann  WWaallllaaccee  &&  GGrroommiitt..  ZZoo
mmaaaakkttee  TTUU//ee  ssttuuddeenntt  WWiisskkuunnddee
SStteeffaann  vvaann  ZZwwaamm  iinn  22000033  eeeenn  aannii--
mmaattiieeffiillmm  mmeett  lleeggoo..  EErr  iiss  vveeeell  jjoonngg
NNeeddeerrllaannddss  ttaalleenntt,,  mmeeddee  ddaannkkzziijj  ddee
ddiivveerrssee  oopplleeiiddiinnggeenn  iinn  hheett  llaanndd..  EEnn
eerr  zziijjnn  nniieeuuwwee  oonnttwwiikkkkeelliinnggeenn,,
wwaaaarroonnddeerr  hheett  ccoommbbiinneerreenn  vvaann
ssttiijjlleenn,,  zzooaallss  eeeenn  33DD  ccoommppuutteerr  iinn
éééénn  ffiillmm  ssaammeenn  mmeett  hheett  oouuddee  ppoopp--
ppeennwweerrkk..  DDiiee  ccoommbbiinnaattiiee  kkoommtt  ooookk
tteerruugg  iinn  ddee  aanniimmaattiieeffiillmmss  ddiiee  hheett
NNeeddeerrllaannddss  IInnssttiittuuuutt  vvoooorr
AAnniimmaattiieeffiillmm  hheeeefftt  ggeesseelleecctteeeerrdd
vvoooorr  ddee  NNeeddeerrllaannddssee  AAnniimmaattiiee
TToouurr..  DDiiee  ttoooonntt  zzeessttiieenn  kkoorrttee
aanniimmaattiieeffiillmmss  vvaann  jjoonnggee
NNeeddeerrllaannddssee  ttaalleenntteenn..  
PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,  2299  mmeeii,,  vvaannaaff  2200..0000
uuuurr..  

/Angels in
America
LLoouuiiss,,  ttoocchh  aall  vveerrllaammdd  ddoooorr  ddee
aannggsstt  vvoooorr  ddoooodd  eenn  vveerrvvaall,,  vveerrllaaaatt
zziijjnn  vvrriieenndd  PPrriioorr  aallss  ddiiee  aaiiddss  hheeeefftt..
EErrggeennss  aannddeerrss  iinn  MMaannhhaattttaann  lloooopptt
hheett  hhuuwweelliijjkk  vvaann  hheett  mmoorrmmoonneenn--
eecchhttppaaaarr  JJooee  eenn  HHaarrppeerr  PPiitttt  oopp  ddee
kklliippppeenn..  DDee  aaaann  kkaallmmeerriinnggssppiilllleenn
vveerrssllaaaaffddee  HHaarrppeerr  ggeeeefftt  zziicchh  oovveerr
aaaann  ssuurrrreeaalliissttiisscchhee  wwaaaannbbeeeellddeenn,,
tteerrwwiijjll  JJooee  zziijjnn  ddoooorr  hheett  ggeellooooff
vveerrbbooddeenn  sseekkssuueellee  ggeevvooeelleennss
uuiittlleeeefftt  bbiijj  LLoouuiiss..  HHuunn  lleevveenn  wwoorrddtt
nnoogg  vveerrddeerr  hheett  sslloopp  iinnggeeddrruukktt  aallss
ddee  mmaacchhttiiggee  uullttrraarreecchhttssee  aaddvvooccaaaatt
RRooyy  CCoohhnn,,  ddee  bbeemmooeeiizzuucchhttiiggee
mmooeeddeerr  vvaann  JJooee,,  ddee  vveerrpplleeeeggsstteerr
BBeelliizzee  zziicchh  eerrmmeeee  ggaaaann  bbeemmooeeiieenn..  
‘‘AAnnggeellss  iinn  AAmmeerriiccaa’’  vveerrtteelltt  hheett
vveerrhhaaaall  vvaann  eeeenn  ggrrooeepp  mmeennsseenn  iinn
hheett  NNeeww  YYoorrkk  vvaann  11998855,,  mmaaaarr  ddee
ssttrreekkkkiinngg  vvaann  hheett  vveerrhhaaaall  rreeiikktt
vveerrddeerr  ddaann  ddiiee  ppllaaaattss  eenn  ddiiee
ppeerriiooddee..  DDee  AAmmeerriikkaaaannssee  ttvv--sseerriiee
((mmeett  AAll  PPaacciinnoo,,  EEmmmmaa  TThhoommppssoonn  eenn
MMeerryyll  SSttrreeeepp))  wwoonn  eellff  EEmmmmyy
AAwwaarrddss  eenn  vviijjff  GGoollddeenn  GGlloobbeess..
TToonneeeellggrrooeepp  AAmmsstteerrddaamm  zzeett  hheett  iinn
NNeeddeerrllaanndd  oopp  ddee  ppllaannkkeenn  eenn  hheett
ssttuukk  iiss  ggeennoommiinneeeerrdd  vvoooorr  ddee  TToonneeeell
PPuubblliieekksspprriijjss  22000077//22000088..  MMeett
oonnddeerr  aannddeerree  RRooeellaanndd  FFeerrnnhhoouutt,,
FFeeddjjaa  vvaann  HHuuêêtt  eenn  HHaannss  KKeessttiinngg  iinn
eeeenn  rreeggiiee  vvaann  IIvvoo  vvaann  HHoovvee..  
PPaarrttkktthheeaatteerr,,  2288  eenn  2299  mmeeii  ((2200..3300
uuuurr))  eenn  3311  mmeeii  ((1166..0000  uuuurr))..  

/‘Hairdo and
Don’ts’
EEllkk  jjaaaarr  oorrggaanniisseeeerrtt  RRuubbyy  TTuueessddaayy,,
eeeenn  pprroojjeecctt  vvaann  ddee  mmuuzziikkaannttee  eenn
ccoommppoonniissttee  LLiizzzziiee  KKeeaann,,  eeeenn  ggrroooott
ccoonncceerrtt  aallss  ooddee  aaaann  5500  jjaaaarr  ppoopp--
mmuuzziieekk..  DDee  SScchhoottssee  wwoooonntt  eenn  wweerrkktt
ssiinnddss  11998822  iinn  EEiinnddhhoovveenn  eenn  oorrggaannii--
sseeeerrddee  eeeerrddeerr  aavvoonnddeenn  mmeett  mmeeeerr
ddaann  ddeerrttiigg  mmuussiiccii  rroonndd  ddee  BBeeaattlleess
ooff  ddee  SSttoonneess..  HHeett  tthheemmaa  ddeezzee  kkeeeerr::
bbuuuurrttkkaappssaalloonn..  IInn  ddee  jjaarreenn  vviijjffttiigg
ggiinngg  hheett  zzee  vvoooorr  ddee  wwiinndd..  IInn  11997744
hheeeefftt  ddee  kkaappssaalloonn  eeeenn  nniieeuuwwee  eeiiggee--
nnaarreessssee,,  mmaaaarr  ddeezzeellffddee  ssttooeelleenn..
MMaarrggrriieett  ((wweeeett  rraaaadd))  mmooeett  hheett
ooppnneemmeenn  tteeggeenn  MMoonnaa..  AAnnnnoo  22000088
ggaaaatt  hheett  lleevveenn  bbiinnnneenn  ddee  ddeeuurreenn
vvaann  ddee  kkaappssaalloonn  nnoogg  sstteeeeddss
ggeewwoooonn  vveerrddeerr..  AAnnddeerree  mmuuzziieekk,,
ddeezzeellffddee  mmooddeelllleenn  ((rreettrroo)),,  aannddeerree
bbllaaddeenn,,  ddeezzeellffddee  pprroobblleemmeenn..  
PPllaazzaa  FFuuttuurraa,,  11  jjuunnii  oomm  2200..3300  uuuurr..  

Juno ofwel de eigenwijze keuze van Leah

Omdat de eigenwijze en bij-
dehante zestienjarige Juno (rol
van Ellen Page) zich op een
middag verveelt, gaat ze voor de
eerste keer naar bed met haar
sullige vriendje Paulie Bleeker.
Een tijdje later, na de derde
zwangerschapstest van de dag,
blijkt ze zwanger te zijn. Ze
overweegt abortus, maar uitein-
delijk en om onduidelijke
redenen, besluit ze het kind te

houden. Voor veel jonge meiden
een ramp, zo niet voor zelfver-
zekerde en vrolijke Juno. Ze
maakt zich, net als over veel
andere dingen in haar leven,
niet zo druk. Dat mogen we toch
wel concluderen als ze de
volgende dag al pijprokend naar
school fietst. Maar er moet wel
een oplossing voor het kind
komen, want een moeder wil
Juno nog niet worden. 

Met haar vriendin
Leah hoopt ze, via
van een aantal lokale
krantjes, de perfecte
adoptieouders te
vinden. Dat zouden
Mark en Vanessa
moeten worden.
Mark en Juno
hebben veel met
elkaar gemeen; hun
interesse voor rock-
en punkmuziek en
horrorfilms zorgt
snel voor een sterke
band tussen de twee.
Maar naarmate de
baby groeit, begint
Juno harder te

twijfelen. Zijn de perfecte
adoptieouders wel zo perfect? En
dan moet ze toch echt haar vader
en stiefmoeder nog inlichten.
Evenals de levensopvatting van
Juno, kent ook de film geen
duidelijk plot. Wat overigens
geen enkel bezwaar was voor de
Oscarjury om Diablo Cody
(pseudoniem van Brook Busey
Hunt) te belonen voor haar
scenario. Want dat verrast door
de scherpe grappen en karakter-
tekening en de soundtrack. 
‘Juno’ van Jason Reitman draait
op 29 mei, 3 en 4 juni in de
Zwarte Doos./.

‘Geen liedjes uit de mouw schudden’
TU/e-studente Jeaphianne van Rijn in de finale van de Nootuitgang
Jeaphianne van Rijn haalde de
landelijke finale van de
Nootuitgang. De TU/e-studente
ziet deze singer-songwriters-
wedstrijd vooral als een ideale
gelegenheid om podium-
ervaring op te doen.

‘Alsjeblieft, laat die gitaar een
volgende keer staan’ luidde het
commentaar van de jury van de
voorronde van de Nootuitgang.
“Een terechte opmerking”, vindt
Jeaphianne van Rijn. “Spelen op
een gitaar gaat me niet
makkelijk af. Zowel mijn zang
als gitaarspel werd er slechter
van.” Niettemin won de TU/e-
studente die voorronde op haar
eigen universiteit. In de lande-
lijke finale zal ze - wijs geworden
- de gitaar laten rusten. De enige
muzikale ondersteuning die
overblijft, is het pianospel van
Jesper van Berkel.

Al sinds groep 3 van de basis-
school is Van Rijn (1989) met
muziek bezig, vooral met
zingen. Ze was lid van
(kinder)koren waarmee ze
diverse prijzen won. Ook zong
ze diverse solo’s. Later speelde
ze in jeugdtheaterproducties,
waaronder ook solo voor
duizend bezoekers op de markt
in Steenwijk. Van Rijn: “Sta je
geschminkt en verkleed he-
lemaal op de voorgrond. Best
eng, maar gelukkig ging het
goed.”
Ze leerde zichzelf gitaar en
piano spelen, maar de stem blijft
haar hoofdinstrument. Al was
het maar omdat ze te weinig tijd
heeft om veel op de gitaar te
oefenen. Na de middelbare
school deed ze auditie bij het
conservatorium, waar ze werd
afgewezen. 
Van Rijn: “Ze vonden me met

mijn zestien jaar te jong. Mijn
stem was nog niet volgroeid, dat
is rond je eenentwintigste pas
een feit. Destijds was ik sopraan
en nu ben ik altzangeres. Ik
moet letterlijk een toontje lager
gaan zingen. Het klinkt anders,
wel mooier. Een volgroeide stem
klinkt sowieso mooier.” 
Na de afwijzing, waar ze achteraf
niet rouwig om was, ging ze

naar de Hogeschool Utrecht om
Scheikunde te studeren. Omdat
ze het hbo-niveau te laag vond,
stapte over naar de TU/e. Dat
houdt haar niet tegen om zo veel
mogelijk aan muzikale
wedstrijden mee te doen, alleen
al voor de podiumervaring.
Zoals een wedstrijd aan de
Hogeschool Utrecht (waar ze de
eerste prijs won) en de Kunst-

bende, waar ze vierde werd. 
Het lijkt of ze de ambitie heeft
om professioneel zangeres te
worden?
Van Rijn: “Die droom had ik in-
derdaad omdat zingen heel leuk
is. Maar deze studie vind ik òòk
heel leuk. Als ik hier afstudeer
wordt ik waarschijnlijk als een
van de weinige vrouwen ge-
vraagd voor een baan. Dat is
totaal tegengesteld aan de
muziekwereld: daar zijn veel en
goede vrouwelijke muzikanten
die moeten vechten om een
bestaan. Bovendien kan ik best
werken in de Scheikunde en het
zingen als hobby erbij blijven
doen. Andersom is geen optie.”
In de finale speelt Van Rijn het
eigen nummer ‘Underneath
your eyes’. Wat niet wil zeggen
dat liedjes schrijven haar mak-
kelijk afgaat: “Het bleef vaak
steken bij een leuk refrein of
couplet en verder kwam ik niet,
dan stokte het weer. Ik kan geen
liedjes zo uit mijn mouw
schudden. Ik ben ook niet zo
gauw tevreden. Pas vorig jaar
heb ik eindelijk een liedje
geschreven waar ik ècht over te
spreken was.” 
Waar gaat ‘Underneath your
eyes’ over? 
Van Rijn: “De titel slaat op een
meisje dat met haar hoofd op de
borst van haar vriend ligt. Als hij
haar dan aan kijkt, is dat
‘Underneath your eyes’. Ze heeft
eerder een lange tijd een relatie
gehad. Maar de jongen heeft het
uitgemaakt, zonder uit te leggen
waarom. Dat brengt haar in de
war, want ze weet niet wat ze
fout heeft gedaan. Àls ze al iets
fout heeft gedaan.”/.
Gaslab, zaterdag 31 mei, 20.30 uur. 
Zie ook www.Nootuitgang.nl

Foto: Rien Meulman
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En hoe is het in Stockholm?

Na ruim vier maanden
vertoefd te hebben in het
grootste land van
Scandinavië, heb ik een
goede indruk gekregen
van Zweden en haar
cultuur. Stockholm en
Zweden associeer ik nu

met héél veel loofbomen,
platinablonde Zweedse
schonen, dagelijkse
zoektocht naar betaalbare
drank, donkere koude
dagen, Zweedse mode-
bewustheid, ‘Lagom’ (niet
te veel, niet te weinig) en
wachtrijen voor alles. 
Uiteraard mag in mijn
verhaal een dieper
liggende gedachte met
een educatieve ondertoon
voor de opgroeiende TU/e
student niet ontbreken.
Daarom: zoals vele
exchange studenten ben
ik ook aan deze buiten-
landse ervaring begonnen
onder het mom van
‘studeren aan een tech-
nische universiteit in het
buitenland’. Dit doe ik
aan de prestigieuze KTH
in Stockholm. 
Ik heb ervoor gekozen om

een minimale hoe-
veelheid vakken te volgen,
om zoveel mogelijk tijd
over te houden om
Zweden te ontdekken.
Sommige Zweedse
vrienden zeggen dat ik
mijn eigen interpretatie
van hun ‘Lagom’ heb ge-
creëerd. Namelijk: ‘niet te
veel studeren, niet te
weinig meemaken’. Om
zoveel mogelijk mee te
maken, heb ik uitstapjes
gemaakt naar onder
andere Moskou en Sint
Petersburg en heb ik de
Valborg viering in
Uppsala bijgewoond. Het
hoogtepunt was mijn
Lapland trip hartje winter.
Dit heeft mij pas echt een
goede indruk gegeven van
hoe groot en mooi
Zweden en haar natuur
eigenlijk zijn! Om dit

helemaal mee te maken,
hebben we een volledige
dag een hondenslee tour
gedaan bij temperaturen
onder de -25 graden
Celcius!
Het meest hilarische aan
Zweden vind ik wel de
verandering van winter
naar zomer. Nu het echt
zomer wordt in Zweden,
verandert niet alleen de
natuur, maar voor-
namelijk de cultuur
drastisch. Namelijk, van
introverte binnen-
blijvende samenleving
naar een bijna dagelijks
feestvierende en amicale
beestenboel! Zodra hier
de eerste zonnestraaltjes
het aardoppervlak
bereiken, gaan bij de
Zweden de kleren uit,
komen de barbecues van
zolder en wordt het één

groot feest. 
Voordat ik het vliegtuig
terug moet pakken, staan
er nog een paar tripjes op
de planning. Zo maak ik
een vijfdaagse wildwater
toer vanaf de grens van
Noorwegen tot aan een
meer in Zweden. Oh ja....,
bijna vergeten, ook

moeten er nog wat
tentamens tussendoor
worden gemaakt! 
Al met al kan ik
concluderen,
Vakantieman het is hier
Fantastisch!

Joost Dieben, student
Innovation Management

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.

Debat over Europese toekomst
De Tweede Kamer houdt
woensdag 18 juni een debat
over de toekomst van
Europa. De discussie is van
19.00 tot 23.00 uur en
vindt plaats in de Raadzaal
van het stadhuis in
Eindhoven. 
Kamerleden trokken juni
2007 trokken door het land
om te horen hoe burgers
over de toekomst van

Europa denken. Het
komende debat in juni is
hierop een vervolg. Kamer-
leden vertellen in Eind-
hoven wat met de resul-
taten van de inspraak-
bijeenkomsten is gedaan.
Ook geven zij uitleg over
het aangepaste EU-hervor-
mingsverdrag. Na afloop
kan het publiek in gesprek
met de Kamerleden. De

bijeenkomst met de titel
‘Europa een stap verder’ is
ook in Groningen,
Apeldoorn en Den Haag bij
te wonen./.
Belangstellenden kunnen zich
vooraf aanmelden via 
www.tweedekamer.nl/europa
eenstapverder/formulier.jsp.

Geen prijs voor TU/e-wielrenners op WK
TU/e-studenten Job Vissers
en ing. Frank Nak zijn
vorige week niet in de
prijzen gevallen op het
Wereld Kampioenschap
Wielrennen en
Mountainbiken Studenten
2008 in Nijmegen. Nak,
student Technische
Bedrijfskunde, werd 22ste
op het onderdeel Marathon
mannen bij het moun-
tainbiken. Nak: “Ik ben er
trots op dat ik heb mee-

gedaan, maar het is
jammer dat ik niet het
maximale uit mezelf heb
kunnen halen. Ik heb een
stuk in het Duitse
Reichswald alleen gereden.
Dat was zwaar. Als er dan
markeringen ontbreken en
je rijdt verkeerd, is dat ook
niet bevorderlijk voor de
moraal.” 
Vissers, die Scheikundige
Technologie studeert, werd
18e bij de Wegwedstrijd

mannen. Vissers: “Het was
een mooie ervaring. Het is
leuk om in het oranje tricot
te fietsen. Maar ik had wat
last van mijn maag en dan
mis je net een paar procent.
Anders had er wel een
plaats in de top vijf in
gezeten. Bovendien werd er
op een behoorlijk niveau
gereden.” Kijk voor alle uit-
slagen op:
www.wucc2008.com. 

Schieten op marmotten, 
beren, ganzen en elkaar

Het ene oog toegeknepen,
het andere gericht op het
doelwit. Schieten op
leeuwen, beren, ganzen,
panters en marmotten.
Het mocht allemaal tijdens
het 3d-toernooi van de
Eindhovense studenten-
handboogvereniging Da
Vinci. Dit toernooi werd af-
gelopen zondag gehouden
op het TU/e-terrein. De
dieren waren overigens
van kunststof gemaakt. Da
Vinci organiseerde het eve-
nement in samenwerking
met handboogspecialist
ArcheryCentre.com. Er
deden circa honderdvijftig
deelnemers mee uit

Nederland, Duitsland en
België. Zelfs een Zwitser
kwam opdagen om mee te
schieten. Volgens Karmen
de Maaré van Da Vinci is
het toernooi goed
verlopen. De deelnemers
namen het tegen elkaar op
in zes klassen, al naar-
gelang het type handboog.
Het ging om traditionele
klassen en moderne
klassen. Van de tradi-
tionele ‘longbow’ (zoals bij
Robin Hood) tot bogen met
vizier en stabilisatoren. Bij
de winnaars zat geen Da
Vinci-lid. “De meesten
hielden zich met de orga-
nisatie bezig”, aldus De

Maaré. Da Vinci hield 
een dag eerder in het
Studentensportcentrum
ook een toernooi. Bij deze
‘Live Action Archery
Game’, een variant op
paintball, moesten teams
elkaar met zachte pijlen
beschieten. De belang-
stelling hiervoor was aan-
zienlijk minder. Slechts
acht deelnemers, verdeeld
over twee teams, gingen de
strijd aan. Emiel Visser,
voorzitter van de hand-
boogvereniging vermoedt
dat op zaterdag veel stu-
denten naar huis
waren./.

Doe alles met me

Doe alles met me. Deze
aansprekende titel hoort
bij de voorstelling van de
Eindhovense Studenten
Toneelvereniging Doppio.
Het toneelstuk was
maandag-, dinsdag- en
woensdagavond te zien in
Plaza Futura. Volgens
Lennart Verheijen, voor-
zitter van Doppio, waren er
maandagavond 85 tot 90
kaarten verkocht. De capa-
citeit van de Plaza Futura is
118 personen. “Daar ben ik
heel blij mee. De groepen
zijn dit jaar wat kleiner en
dan komen er minder
familie en vrienden. We

hebben veel energie in 
publiciteit gestoken.” 
‘Doe alles met me’ was de
eerste voorstelling in een
reeks van zeven die Doppio
deze maand houdt. Het
stuk gaat over hoop op
liefde, geluk en een beter
leven. De broers Paul en
Tito Andino wonen na hun
vlucht uit Mexico met hun
moeder Rafaëlla in
Queens, New York. Zij
proberen daar te overleven
door hard te werken en
volop te dromen. In de
zoektocht naar de liefde
van hun leven, komen ze
op de inburgeringcursus

‘de Kroatische’ tegen. Voor
de jongens is dit contact
enorm belangrijk. Rafaëlla
zwicht voor een aanbidder
wanneer de hoop op een
beter leven werkelijkheid
lijkt te worden. ‘Doe alles
met me’ is een bewerking
van het boek ‘De heilige
Antonio’ van Arnon
Grunberg. De regie was in
handen van Loes
Herremans. Deze maand
treden Doppio-leden nog
op in Plaza Futura en in het
Gaslab. 
Kijk voor het programma
op www.doppio.nl. /.

Van links naar rechts: Merijn Krol als Paul Andino, Jessica Zuidgeest als Rafaëlla en Robert Proost als Tito
Andino. Foto:Rien Meulman 

Foto: Rien Meulman
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OOrraannjjeeggeekkttee

OOvveerr  eeeenn  ppaaaarr  wweekkeenn  iiss  hheett
zzoovveerr,,  hheett  ddaaggeelliijjkkssee  lleevveenn
zzaall  aalllleeeenn  nnoogg  iinn  hheett  tteekkeenn
ssttaaaann  vvaann  hheett  EEKK  vvooeettbbaall..
WWaatt  wwee  ddooeenn,,  wwaatt  wwee
vviinnddeenn  eenn  wwaatt  wwee  iinn  ddee
ssuuppeerrmmaarrkktt  kkooppeenn,,  zzaall
oorraannjjee  ggeettiinntt  zziijjnn..  AAllllee
bbeeddrriijjvveenn  hheebbbbeenn  iimmmmeerrss
aallllaanngg  hhuunn  mmaarrkkeettiinnggppllaann
kkllaaaarr  lliiggggeenn  wwaaaarrmmeeee  zzee
ddeezzee  oorraannjjeeggeekkttee  ooppttiimmaaaall
ccoommmmeerrcciieeeell  kkuunnnneenn  uuiitt--
bbuuiitteenn..  DDee  AAppppiiee  sscchhrriijjfftt
mmoommeenntteeeell  hheett  llaaaattssttee
ccoouupplleett  vvoooorr  hheett  nniieeuuwwee
wwuuppppiiee  lliieedd,,  HHeeiinneekkeenn
pprroodduucceeeerrtt  ddee  llaaaattssttee
ttrroommmmeell  ppeetttteenn  eenn
UUnniilleevveerr  iiss  vvaasstt  aall  bbeezziigg
mmeett  hheett  pprroodduucceerreenn  vvaann
oorraannjjee  ppiinnddaakkaaaass..  
ZZooddrraa  ddeezzee  iinnddooccttrriinnaattiiee
eeeennmmaaaall  oopp  ggaanngg  iiss,,  lliijjkkeenn
aallllee  NNeeddeerrllaannddeerrss  iieeddeerree
vvoorrmm  vvaann  sscchhaaaammttee  ttee  vveerr--
lliieezzeenn..  EEeenn  oovveerrddoossiiss  aaaann
vvaaddeerrllaannddsslliieeffddee  zzoorrggtt  eerr
vvoooorr  ddaatt  iieeddeerreeeenn  ggeekklleeeedd
iinn  hheett  oorraannjjee  ccoolllleeccttiieeff
vvoooorr  ggeekk  ggaaaatt  llooppeenn..  DDee
ddeebbiieellee  vveerrttoonniinngg  wwoorrddtt  aall
ddaann  nniieett  aaffggeemmaaaakktt  mmeett
eeeenn  hhooooffddddeekksseell  nnaaaarr
kkeeuuzzee  iinn  wweellkkee  bbiizzaarrrree
vvoorrmm  ddaann  ooookk..
HHeett  vvoooorruuiittzziicchhtt  ddaatt
iieeddeerreeeenn  vvooeettbbaall  kkiijjkktt  mmeett
eeeenn  bbiieerrttjjee  iinn  ddee  hhaanndd
tteerrwwiijjll  wwee  aalllleemmaaaall
ccoommmmeerrcciieeeell  uuiittggeebbuuiitt
wwoorrddeenn,,  bbeevvaalltt  mmee  wweell..
MMaaaarr  wwaaaarr  iikk  wweell  tteeggeenn  oopp
zziiee  zziijjnn  aall  ddiiee  eexx--vvooeett--
bbaalllleerrss,,  ddiiee  ggaaaann  zziicchh  nnuu
ooppeeeennss  ggeennooooddzzaaaakktt
vvooeelleenn  oomm  ttaalllloozzee  nniieettss--
zzeeggggeennddee  aannaallyysseess  uuiitt  ttee
vvooeerreenn..  OOookk  ddee  ssppoorrtt--
ppssyycchhoollooggeenn  ggaaaann  wweeeerr
hhooooggttiijjddaaggeenn  tteeggeemmooeett,,
wwaanntt  hheeeefftt  oorraannjjee  nnoouu  wweell
ooff  nniieett  llaasstt  vvaann  eeeenn
ppeennaallttyyssyynnddrroooomm??  
EEllkk  vvoooorrddeeeell  hheebb  zz’’nn
nnaaddeeeell,,  zzuulllleenn  wwee  mmaaaarr
zzeeggggeenn..  EEnn  ooookk  ddiitt  ssoooorrtt
uuiittsspprraakkeenn  vvaann  CCrruuiijjffff
zzuulllleenn  wweeeerr  ttee  ppaass  eenn  ttee
oonnppaass  uuiittggeemmoollkkeenn  ggaaaann
wwoorrddeenn..
HHooee  llaanngg  hheett  ddeezzee  kkeeeerr
ggaaaatt  dduurreenn  wweeeett  nniieemmaanndd,,
mmaaaarr  ggeelluukkkkiigg  hheeeefftt  hheett
oovveerrggrroottee  ddeeeell  ssuuppppoorrtteerrss
nniieettss  ttee  vveerrlliieezzeenn..  WWee  ggaaaann
iimmmmeerrss  wweeeerr  eeeenn  ppooggiinngg
ddooeenn  oomm  EEuurrooppeeeess
kkaammppiiooeenn  ttee  wwoorrddeenn,,  mmaaaarr
aallss  hheett  mmiiss  ggaaaatt,,  hheebbbbeenn
zzee  vveerrlloorreenn  eenn  ggaaaann  wwee
wweeeerr  oovveerr  ttoott  ddee  oorrddee  vvaann
ddee  ddaagg..  

DDuurraanndd  RReekkkkoo  iiss  ssttuuddeenntt
TTeecchhnniisscchhee  BBeeddrriijjffsskkuunnddee

DDee  PPFF  ppoosstteerr  oopp  ddee  oovveerr--
zziicchhttssffoottoo  vvaalltt  ddiirreecctt  oopp..
JJoooosstt,,  BBaarrrryy  eenn  GGeerrwwiinn  wweetteenn
nniieett  pprreecciieess  wwaatt  PPFF  iiss,,  mmaaaarr
ddeezzee  jjoonnggeenn  zzeett  zziicchh  eerr  vvoooorr
iinn..  EEeenn  mmaannnneelliijjkkee  bbeewwoonneerr
dduuss,,  wwaanntt  eerr  hhaannggeenn  aauuttoo--
ppoosstteerrss  aaaann  ddee  mmuuuurr  eenn  eerr
lliiggggeenn  mmaannnneennsslliippppeerrss  oopp  ddee
ggrroonndd..  HHiijj  hhoouuddtt  vvaann  rreeiizzeenn,,
wwaanntt  oopp  ddee  cclloossee--uupp  ffoottoo  zziijjnn
bbooeekkeenn  oovveerr  BBeerrlliijjnn  eenn  CChhiinnaa
ttee  zziieenn..  HHiijj  hheeeefftt  vveerrddeerr  nniieett
zzoovveeeell  bbooeekkeenn,,  mmaaaarr  hheett  zziijjnn
wweell  bbooeekkeenn  oovveerr  uuiitteeeenn--
llooppeennddee  oonnddeerrwweerrppeenn;;
bbooeekkeenn  oovveerr  eenneerrggiiee,,  aalllleess
oovveerr  ggeewweerreenn  eenn  mmeesssseenn,,
ooppttiiccaall  ttrraannssmmiissssiioonn
ssyysstteemmss..  DDee  bbooeekkeenn  oovveerr
eenneerrggiiee  ggeevveenn  hheenn  aaaann--
lleeiiddiinngg  oomm  ttee  ddeennkkeenn  ddaatt  ddee
eeiiggeennaaaarr  EElleekkttrrootteecchhnniieekk
ssttuuddeeeerrtt  mmeett  eeeenn  aaffssttuuddeeeerr--
rriicchhttiinngg  ddiiee  mmeett  eenneerrggiiee  ttee
mmaakkeenn  hheeeefftt..  HHiijj  bbeevviinnddtt  zziicchh
dduuss  aall  iinn  ddee  mmaasstteerrffaassee..  DDee
PPFF  ppoosstteerr  ssuuggggeerreeeerrtt  ddaatt  hhiijj
eeeenn  aaccttiieevvee  ssttuuddeenntt  iiss,,  dduuss
hhiijj  lloooopptt  wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk  nniieett
mmeeeerr  nnoommiinnaaaall..  ZZee  vveerr--

mmooeeddeenn  ddaatt  hhiijj  zzeessddeejjaaaarrss
ssttuuddeenntt  iiss..  BBeehhaallvvee  ddee  PPFF
ddeennkkeenn  zzee  ddaatt  hhiijj  ooookk  aaccttiieeff
iiss,,  ooff  aaccttiieeff  iiss  ggeewweeeesstt,,  bbiijj
zziijjnn  ssttuuddiieevveerreenniiggiinngg..  VVeerrddeerr
ddooeett  hhiijj  aaaann  ffiittnneessss,,  wwaanntt  eerr
lliiggtt  eeeenn  ggeewwiicchhtt  oonnddeerr  ddee
ttaaffeell  eenn  vveerrddeerr  mmiisssscchhiieenn
zzwweemmmmeenn..  OOpp  ddee  ttaaffeell  ssttaaaatt
jjaamm,,  bbootteerr  eenn  kkaaaass..  DDaatt  zzaall
nnoorrmmaaaall  ggeesspprrookkeenn  wweell  iinn
zziijjnn  kkooeellkkaasstt  lliiggggeenn..  VVeerrddeerr
hheeeefftt  hhiijj  jjuuss  iinn  hhuuiiss  eenn  wwaatt
ssppeecciiaaaallbbiieerr..  

OOookk  MMeennnnoo  eenn  SSaannddrraa  zziieenn
ddiirreecctt  ddaatt  ddiitt  eeeenn  mmaannnneenn--
kkaammeerr  iiss  vvaannwweeggee  ddee  aauuttoo--
ppoosstteerrss  eenn  ddee  aauuttoo’’ss  oopp  ddee
kkaasstt..  EEnn  hhiijj  iiss  vvaann  ddee  PPFF..
SSaannddrraa  zziieett  eeeenn  llaappttoopp  oopp  ddee
bbaannkk  lliiggggeenn..  HHeett  lliijjkktt  eeeenn
TToosshhiibbaa  ttee  zziijjnn,,  dduuss  ddaann  iiss  hhiijj
ddeerrddeejjaaaarrss  ssttuuddeenntt..  HHeett  bbooeekk
oovveerr  CChhiinnaa,,  KKnnoowwiinngg  mmaa--
cchhiinneess  eenn  ddee  bbooeekkeenn  oovveerr
eenneerrggiiee  wwiijjzzeenn  iinn  ddee  rriicchhttiinngg
vvaann  TTeecchhnniisscchhee
IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn..  NNaa
hheett  zziieenn  vvaann  hheett  bbooeekk  oovveerr
BBeerrlliijjnn  bbeesslluuiitteenn  MMeennnnoo  eenn

SSaannddrraa  ddaatt  hhiijj  mmeeee  ggeewweeeesstt
mmooeett  zziijjnn  mmeett  ddee  eexxccuurrssiiee
vvaann  IInntteerrmmaattee  nnaaaarr  BBeerrlliijjnn..
ZZee  vveerrmmooeeddeenn  ddaatt  zzee  hheemm
kkeennnneenn;;  zzee  ddeennkkeenn  aaaann  RRoobb
vvaann  HHaaaarreenn..  MMaaaarr  zzee  zziijjnn  eerr
nniieett  zzeekkeerr  vvaann  eenn  bbeessttuuddeerreenn
ddee  ffoottoo’’ss  nnoogg  eeeennss  ggooeedd..  DDee
ppoosstteerr  oonnddeerr  ddee  aauuttooppoosstteerrss
lliijjkktt  vvaann  eeeenn  ccoonncceerrtt  ooff  ffeeeesstt
ttee  zziijjnn;;  hhiijj  ggaaaatt  wweell  eeeennss  nnaaaarr
ffeeeesstteenn  eenn  ffeessttiivvaallss  eenn
lluuiisstteerrtt  vveeeell  nnaaaarr  mmuuzziieekk..
NNaaaasstt  ddee  ttvv  zziijjnn  eeeenn  aaaannttaall
ppuuzzzzeellttjjeess  ttee  zziieenn..  IInn  ccoomm--
bbiinnaattiiee  mmeett  RRuubbiikkss  kkuubbuuss
zzoouu  ddaatt  oopp  eeeenn  iinntteelllliiggeenntt
ttyyppee  kkuunnnneenn  wwiijjzzeenn  eenn  zzee
wweetteenn  ddaatt  RRoobb  aaaann  hheett  hhoo--
nnoouurrsspprrooggrraammmmee  ddeeeellnneeeemmtt..
DDee  bbeewwoonneerr  iiss  iinn  iieeddeerr  ggeevvaall
eeeenn  ggaassttvvrriijjee  ppeerrssoooonn,,  wwaanntt
hhiijj  hheeeefftt  zziijjnn  kkaammeerr  oopp--
ggeerruuiimmdd,,  eerr  ssttaaaatt  eeeenn  ggrroottee
bbaannkk  eenn  eerr  iiss  vvaann  aalllleess  oopp  ddee
ddeeuurr  ggeesscchhrreevveenn..  HHiijj  hheeeefftt
vveeeell  bbeezzooeekk  eenn  dduuss  vveeeell
ddrriinnkkeenn  iinn  hhuuiiss,,  wwaaaarroonnddeerr
ffrriissddrraannkk  eenn  eeeenn  ssppeecciiaaaall--
bbiieerrttjjee..  

RRoobb  vvaann  HHaaaarreenn  iiss  ddeerrddee--
jjaaaarrss  ssttuuddeenntt  TTeecchhnniisscchhee
IInnnnoovvaattiieewweetteennsscchhaappppeenn,,
nneeeemmtt  ddeeeell  aaaann  hheett
hhoonnoouurrsspprrooggrraammmmee  eenn  zziitt
nnaammeennss  ddee  PPFF  iinn  ddee
ssttuuddeenntteennffrraaccttiiee  vvaann  ddee
uunniivveerrssiitteeiittssrraaaadd..  VVeerrddeerr  iiss
hhiijj  ooookk  aaccttiieeff  bbiijj  IInntteerrmmaattee;;
hhiijj  hheeeefftt  iinn  ddee  rreeddaaccttiiee  vvaann
hheett  vveerreenniiggiinnggssbbllaadd
ggeezzeetteenn  eenn  iiss  nnuu  lliidd  vvaann  ddee
bboorrrreellccoommmmiissssiiee..  HHiijj  hheeeefftt
eeeenn  lliieeffddee  vvoooorr  FFeerrrraarrii,,
mmaaaarr  iiss  ooookk  eerrgg  ggeeïïnntteerreess--
sseeeerrdd  iinn  ddee  aauuttoo  aallss
dduuuurrzzaaaamm  vveerrvvooeerrssmmiiddddeell..
VVaannaaff  zziijjnn  eellffddee  jjaaaarr  ddooeett
hhiijj  aall  aaaann  lluucchhttggeewweeeerr--
sscchhiieetteenn  eenn  nnuu  ggeeeefftt  hhiijj
ddaaaarriinn  ooookk  ttrraaiinniinngg  aaaann
kkiinnddeerreenn..  HHiijj  hhoouuddtt  vvaann
mmiinniimmaall  tteecchhnnoo  eenn  ggaaaatt
rreeggeellmmaattiigg  nnaaaarr  cclluubbss  iinn
NNiijjmmeeggeenn  eenn  nnaaaarr  ffeeeesstteenn
eenn  ffeessttiivvaall..  EEllkkee  oocchhtteenndd
oonnttbbiijjtt  hhiijj  mmeett  BBrriinnttaa,,  dduuss
hhiijj  hheeeefftt  aallttiijjdd  mmeellkk  iinn  ddee
kkooeellkkaasstt  ssttaaaann  eenn  vveerrddeerr
kkaaaass  eenn  wwaatt  ffrruuiitt..  VVoooorr  bbiieerr
iiss  iinn  hheett  hhuuiiss  eeeenn  aappaarrttee
kkooeellkkaasstt  ggeerreesseerrvveeeerrdd..  

Het sleutelgat

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke

Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een
aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een analyse van
Joost van Heijst (tweedejaars student Technische Natuurkunde), Barry van
den Ham en Gerwin Dijk (beiden eerstejaars student schakelprogramma
Technische Natuurkunde) en van Menno van Geloven en Sandra Nijënstein
(respectievelijk vijfdejaars en derdejaars student Technische
Innovatiewetenschappen). Zij bekeken twee foto’s van deze Eindhovense
studentenkamer en gaven commentaar. 

Projecten Industrial Design op kunstexpositie
Een bolletje dat in-
gesproken boodschappen
op kan slaan. Senioren
laten bewegen met behulp
van wandelroutes die
worden uitgestippeld door
lantaarnpalen op straat. De
concepten van deze ideeën,
uitgevoerd door studenten
Industrial Design (ID),
zijn van 31 mei tot 21 juni te
zien op een tentoonstelling
in Den Haag. 
Het thema van de tentoon-
stelling, opgezet door
kunstvereniging TAG, 
is Augmented Reality.
Wouter van der Hoog,
coach bij ID en gastcurator,
licht toe: “Bij augmented
reality voeg je een extra
dimensie toe. Er vindt
interactie plaats. Je kunt
dan bijvoorbeeld denken
aan een elektronische zak-
agenda waarop specifieke
informatie komt over de
omgeving waar je op dat
moment bent. Of waarmee
je informatie kunt achter-
laten. Zoiets kan praktisch
zijn voor onderhouds-
monteurs, maar je kunt er
ook een leuke stadswan-
deling mee maken.” 
Op de tentoonstelling
komen werken van TU/e-
studenten, van Delftse
studenten en van enkele
kunstenaars. ID-studente
Lisa op ’t Hof staat aan de
bron van ‘Led Light Guide’.

Ze ontwikkelde
een concept waar-
bij wandelroutes
worden uitgestip-
peld via speciale
lichtjes in lan-
taarnpalen. Daar
zouden vooral oude-
ren baat bij hebben.
John Helmes en
Mehmet Yalvac
bedachten met
andere master
studenten ‘Fida’.
Ze maakten vorig
jaar prototypes van
een bolvormig

apparaatje dat de commu-
nicatie tussen ouders en
kinderen moet bevor-
deren. Wat ze niet expliciet
tegen elkaar willen uit-

spreken, kan via het appa-
raat. Als uitgangspunt voor
het ontwerp zijn kinderen
van scheidende ouders
genomen. Helmes: “Deze

kinderen durven vaak niet
met hun ouders te praten
over hun emoties en Fida
helpt daarmee.” Zo kan
dochterlief inspreken dat
ze wil dat papa en mama bij
elkaar blijven. De ouders
kunnen de wens later be-
luisteren en met het kind
over de problemen praten.
Buiten deze tentoonstel-
ling houdt TAG nog
verschillende activiteiten,
waaronder een simultaan
stadswandeling met
Second Life. 
Voor het hele programma
zie www.tag004.nl/new/.

Student wint
goud bij EK
Rafting
Jeroen Keeris, eerstejaars
Elektrotechniek aan de
TU/e, heeft de afgelopen
weken goed gepresteerd
met zijn raft-team. Eerst
werd het team in
Chateauroux (Frankrijk)
voor het derde jaar op rij
Nederlands kampioen en
de week daarop behaalde
het VET-team van Keeris
goud in het Oosterijkse
Wildalpen bij het EK in de
klasse sprint R4. “In deze
categorie zit je met z’n
vieren in de rubberboot en
moet je een wildwater-
parcours van driehonderd
meter zo snel mogelijk af-
leggen. Wij hebben dat in
één minuut en dertien
seconden gedaan”, legt
Keeris uit. 
Zijn team plaatste zich
door de goede prestaties
voor het WK van volgend
jaar in Bosnië. “We
hebben nu echt aan-
sluiting gevonden bij de
wereldtop, dus we hebben
goede hoop dat we een rol
van betekenis kunnen
spelen.” Keeris traint elke
week twee keer met de raft
en bezoekt even zoveel
keer de sportschool voor
krachttraining. Verder
traint hij ook nog drie keer
per week in zijn oude
liefde: de slalomkano.
Zie ook www.vetdebeste.nl

De bolvormige Fida

Fida-exploded



29 mei 2008 Cursor
20/ Ruis

Effe zeuren

Fred Steutel
“Wat is de verleden tijd van 
komkommersla?”. 
Antwoord: “kwamkwammersloeg!” 
Ik moest aan dit bejaarde grapje denken
toen ik kort geleden over ons TU/e-
terrein liep: de komkommertijd is vroeg
dit jaar, net als de zomer.
Dit zijn voor de campus de mooiste
weken van het jaar. De Dommel ligt er
prachtig zomers bij, goed gevuld en de
oevers bedekt met gele boter- en paarse
pinksterbloemen – de combinatie doet
denken aan vanillevla met Haagse bluf.
De meidoorn bloeit – precies op tijd – en
de kastanjebomen hebben kaarsen. Ook

de quasisequoia – de quasi wat? sequoia!
– zit alweer mooi in het prille groen.
Inderdaad: quasisequoia. Ik heb altijd
gedacht dat die boom, aan de noordkant
van de Dommel, bij het bruggetje naar
de sportvelden, een larix was. Nee dus:
quasisequoia.
Hoe dan ook, hij staat er groen en op-
gewekt bij. Heel anders dan die andere
sequoia, de echte, die ik Frits noem. Een
sequoiadendron giganteum, een paar
jaar geleden neergezet ter gelegenheid
van de honderdste verjaardag van Frits
Philips. Hij is geplant op 14 april 2005,
in een heel droge periode en hij heeft,
vrees ik, niet genoeg water gekregen. Hij
staat er wat kommervol bij. Heel anders

dan de kastanjeboom voor het
Hoofdgebouw:. Toen ik vijfendertig jaar
geleden naar de TU kwam was daar net
de derde kastanje geplant; de eerste twee
waren - door gebrek aan water ? - dood-
gegaan. De derde werd wekenlang de
hele dag besproeid en staat er nu
prachtig - in bloei - bij.
Terug naar de komkommertijd. Iedereen
lijkt al met vakantie, steeds meer de
normale situatie, lijkt het; slechts onder-
broken door korte perioden niet-
vakantie, waarin krachten worden ver-
zameld voor de volgende uitstap. Het
mooie weer lokt de weinige mensen die
er zijn naar buiten: jonge vrouwen met
lieve benen onder korte rokken, oude

mannen met knokige harige benen
onder lange kortebroeken - dat laatste
heb ik al eens verboden; het heeft niet
geholpen. Men ligt en speelt in het gras
alsof deze vroege zomer de normaalste
zaak van de wereld is.
Inmiddels is het op mijn vakantie-
bestemming, Portugal, tien graden
kouder dan hier. Maar dat zal wel ver-
anderen voor we daar aankomen. Begin
juni ben ik weer terug. Geniet tot die tijd
van deze vroege zomer, want straks zal
het hier weer waaien en regenen. Até à
próxima.

WWiiee:: Jurrian Tjeenk Willink / 22 / tweedejaars
Industrial Design
WWaannnneeeerr:: sinds een week
WWaatt:: zelfbewerkte afbeelding
WWaaaarroomm:: “De achtergrond heb ik gewoon op Google
gevonden en daaroverheen heb ik die vissen
geplaatst. Het zijn Koi-karpers. Overgetrokken met
Illustrator en zelf ingevuld en gespiegeld. Ik had mijn
eindejaarsproject eerstejaars bij het Domain Health,
een afdeling op Industrial Design. We moesten iets
doen met water en ouderen. Het blijkt namelijk dat
oudere mensen het vermogen verliezen om dorst te
ervaren, en dat kan gevaarlijk zijn. Met het
‘persuasive technology’ moest ik mensen stimuleren
om erop te letten meer te drinken. Dat deed ik met
behulp van geanimeerde vissen. De mensen hebben
een polsbandje om en hoe
meer ze dronken, hoe
beter het ging met de
vissen. Als ze genoeg
dronken werd de vis
vrolijk en kregen bijvoor-
beeld zijn schubben een
andere kleur en als ze te
weinig dronken hing ie er
een beetje depri bij.”

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.


