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Eindhovense
Lijst Studenten
opgeheven
De politieke partij Eindhovense
Lijst Studenten (ELS), die in
2006 probeerde een zetel te
bemachtigen in de gemeenteraad, 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 ambities waren groot toen we begonnen. 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 tussentijd 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 persoonlijk ondervonden dat we ook

op andere manieren onze stem
kunnen laten horen. We hebben
bijvoorbeeld allebei in de universiteitsraad 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 beleidsnota van de TU/e over hetzelfde thema.
Ook Els van Oosten, ooit de initiatiefnemer voor partij ELS en
nummer twee op de lijst in 2006,
denkt dat beide nota’s stevig zijn
beïnvloed door de studentenpartij. “De nota van de TU/e is
bijna een kopie van ons beleidsprogramma. 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 vastgelegde kennis, bijvoorbeeld in
de vorm van het beleidsprogramma, 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./

.

Plasterk: ‘Zachte knip’ is
niet sociaal
Universiteiten die hun studenten al tot de masteropleidingen toelaten voordat zij hun
bacheloropleiding hebben afgemaakt 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 doorstroommaster laten beginnen voordat ze
hun bachelor hebben voltooid.
“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 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 ontbreken en moeten bepaalde
vakken verplicht gehaald zijn.
(HOP)/

.
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Werkstudenten voor Center Parcs
Ongeveer duizend personeels leden van Center Parcs waren
dinsdag 27 mei te gast op het
TU/e-terrein voor hun jaarlijkse
sportdag. Het evenement werd ge organiseerd door een vijftigtal vrij willigers van de Eindhovense stu dentensportverenigingen. In ruil
kregen zij van Center Parcs een
financiële bijdrage voor hun ver eniging.
Vorige week vrijdag verrees op het
grasveld achter Traverse een
enorme rood-witte tent. Die bood
onderdak aan de medewerkers van
het vakantiepark die vanuit
Nederland, België, Duitsland en

Frankrijk naar de campus waren
gekomen.
In teamverband kwamen diverse
sporten aan bod, waaronder vol leybal, darts, badminton, rolstoel basketbal, tafeltennis en
zwemmen. Buitensportvereniging
All Terrain organiseerde een
‘outdoor challenge’ met inbegrip
van een tokkelwedstrijd, waarbij
de deelnemers zich aan een kabel
over de Dommel moesten ver plaatsen. Volgens organisator
Geert van Gerwen, zelf lid van
voetbalvereniging Pusphaira,
hadden 1250 mensen zich inge schreven: “Er zijn nu iets minder

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 ‘distinguished professorship’. Hoogleraar en IBM-onderzoeksfellow
Stuart Parkin, die tijdens de
laatste diesviering een eredoctoraat ontving voor zijn bijdrage
aan de ontdekking en ontwikkeling van ‘spintronics’, is de
eerste wetenschapper die voor
deze functie in aanmerking
komt. Volgens zijn erepromotor
prof.dr. Bert Koopmans van de
faculteit Technische Natuurkunde is Parkin zeer vereerd met
zijn uitverkiezing. Koopmans
ziet het als een mooie gelegenheid 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 ingevuld, wordt nog bekeken.
Koopmans: “Te denken valt aan
een constructie waarbij hij hier
jaarlijks één week op de universiteit 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./

.

mensen doordat een aantal
bussen vaststond in de file.” De
aanwezige deelnemers ver maakten zich kostelijk met onder
meer een acrobatenact op het
podium naast de tent.
Het was de eerste keer dat stu denten op deze wijze geld ver dienden voor hun sportvereniging.
Van Gerwen hoopt vaker dit soort
activiteiten te kunnen organi seren: “Het is leuk om te doen en
het levert ook nog wat op voor
ons.”

Foto: Bart van Overbeeke

Eredoctoraat voor
professor Lemstra
TU/ehoogleraar en
decaan
prof.dr.
Piet
Lemstra
heeft
woensdag
28 mei
een eredoctoraat
ontvangen 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.

29 mei 2008 Cursor
2/ Mensen

Jan Blom
“Zolang je gezond bent is het leven een spel”
Norbine Schalij
Foto:Bart van Overbeeke
De man die heel zijn wetenschappelijke 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’.
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 regisseur van een toneelgezelschap. 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 talenten 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 afgestudeerd, in ’73 naar Amerika
gegaan, ben teruggekomen naar
de TU/e , opnieuw vertrokken en
in 2000 weergekeerd als hoogleraar”.
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”, verontschuldigt 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’ experiment werden met opzet stappen
overgeslagen. De onderzoekers
leidden een enorme vlam direct
door een magneetveld alwaar de
elektroden een gigantische hoeveelheid 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
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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 onderzoeksdoel, 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 onderneming op gebied van Advies
Keuringen en Onderzoek voor
de elektriciteitssector. Blom
speelde een actieve rol in het
aankopen van ingenieursbureaus 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 interessant thema blijven liggen. We
zouden eigenlijk informatie
moeten gaan keuren. We zitten
allang in een informatiemaatschappij maar wie keurt de
informatie? Zoals KEMA ook
elektrische producten keurt, zo
zou er een onafhankelijke instantie moeten zijn om onder
andere internetsites onder de
loep te nemen. Misschien dat ik
dat nog eens oppak.”/

.

De week van/Mecheline
Mecheline Leijten is projectleider van de
Eureka!Cup. De finale van deze landelijke
ontwerpwedstrijd was 22 mei in het
Evoluon.
Maandag: 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 vergadering met de studentassistenten. Na een
snelle lunch de financiële overzichten bijwerken en voorbereidingen treffen voor
morgen. Om 19.00 uur thuis. Nog drie
dagen!
Dinsdag: 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!
Woensdag: Vandaag voorbereidingen
treffen voor alle gasten van morgen. 23.00
uur weer thuis. Nog één dag!
Donderdag: 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 docenten, 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?
Vrijdag: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 Diketeam 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!/

.
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Lundqvist: ‘Veiligheid staat voorop’
Collegevoorzitter reageert in universiteitsraad op verhalen over brandbeveiliging TU/e
“Bij het College van Bestuur
staat de veiligheid van studenten, medewerkers en bezoekers van de universiteit onder
alle omstandigheden voorop.”
Die mededeling deed collegevoorzitter Amandus Lundqvist
maandag in de universiteitsraad. 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 universiteitsvergadering. “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 beheersmaatregelen 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 brandcompartimenten aangebracht.
U-raadslid ir. Sjoerd Ypma van de

personeelsfractie sprak zijn bezorgdheid 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 mogelijkheid meer hebben om nog uit
het gebouw te komen. Lundqvist
liet later weten dat in Potentiaal
maatregelen worden uitgevoerd
die de veiligheid van vluchtwegen moeten garanderen. Bij
doodlopende gangen wordt in
alle aangrenzende kamers branddetectie aangebracht. Het totale
pakket aan maatregelen vergt een
investering van ruim negen ton.
Over het pakket is overeenstemming met de brandweer./

.

Waarom hebben mannen tepels?

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

‘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 ‘Eindhovense 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 gemeente werd het ontwerpbureau
Edhv aan het werk gezet om een
typisch Eindhovense trui te ontwerpen 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./

.

Met de hele familie op de rodeostier

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

“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 Studievereniging 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 uitspraken van bioloog en schrijver

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

.

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 onderzoek op de TU/e naar het
ontstaan van leven. De hoogleraar 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 technische 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 internationaal op de kaart kan
zetten. Meijer:“Ons structurele
onderzoek is gericht op de
toekomst. Wij leiden studenten
op om over vijftien jaar de problemen op te lossen die zij zullen
tegenkomen.”
Op de vraag waarom een
instituut nodig is om een ‘science
community’ te realiseren, antwoordt Meijer dat hij de inhoudelijke samenwerking tussen faculteiten enigszins mist op de TU/e.
“Met ICMS hopen we verschillende disciplines met elkaar te
verbinden en zodoende te versterken.”/

.
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De rodeostier, een kinderboerderij, klimglijbanen, spookhuis, de
‘TU/e brandweer blusshow’, een draaimolen, optredens van meidengroep 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.

Ach en Wee
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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 studentenproject slaat hij over, en
bij elk project heeft de SP-fractieleider 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 gebiologeerd door wat de studenten allemaal 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 faculteit 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 karakter 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 studentenprojecten. Wat hem opvalt? “Het enthousiasme 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 onderwijsmodel 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.”/

.

Mare - Rijksuniversiteit Leiden

Tabaksblat werd stevig ontgroend
Morris Tabaksblat (70), naamgever van de bekende
gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven, neemt
afscheid van de Leidse universiteit. De afgelopen zes jaar
was hij er voorzitter van de Raad van Toezicht. Tabaksblat
studeerde er rechten. Liever had hij vergelijkende taalwe tenschap willen studeren, maar dat bood geen loopbaan perspectief. Hij zegt nooit geprobeerd te hebben weten schap te bedrijven. “Praktisch bezig zijn, vind ik
stimulerender.” Zijn groentijd bij het corps noemt hij
stevig, maar toen al vond hij het een achterhaald iets. Hij
mist in de universitaire wereld van nu het frequente
contact van studenten met hun hoogleraren. Dat was
vroeger wel anders. “Na afloop van een tentamen ging je
soms samen een borrel drinken.” Sinds zijn studietijd is
hij roeifanaat, maar drie jaar terug moest hij er helaas mee
stoppen vanwege rugklachten. Gelukkig lukt golfen nog
wel, al is hij daar niet echt goed in.

Jan Marijnissen op bezoek bij Industrial Design.
Foto: Bart van Overbeeke.

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, mislukten. 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 kilometer. Het duurt ongeveer negen maanden om er te
komen en dat gebeurt op hoge snelheid, zo’n vijf kilometer 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 beslissingen 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 voetbalstadion verlichten, zie je verschijnselen die vergelijkbaar
zijn met wat er gebeurt als ruimtevoertuigen terugkomen 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 materiaaleigenschappen. Wij hebben op dat vlak wel experimenten gedaan, maar het blijft een simulatie. Wat daar
uiteindelijk gebeurt, weet je vantevoren niet.”
Waarom is de eventuele aanwezigheid van ijs zo belangrijk voor wetenschappers?
“Ze zijn geïnteresseerd in de mogelijkheid van leven op

Mars. De gangbare theorie is dat de vorming van organische 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 aanwezig 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 vulkanisme 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 uitgewisseld 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 interessant is om
de planeet te bestuderen. Hoe
uitzonderlijk
zijn de omstandigheden 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

Observant – Universiteit Maastricht

Prominente hoogleraren
verkassen naar Tilburg
Twee prominente Maastrichtse hoogleraren op het gebied
van kunstmatige intelligentie verkassen in september
naar de Universiteit van Tilburg om daar een nieuw onder zoekscentrum te beginnen. De transfer van Jaap van den
Herik en Eric Postma komt schijnbaar als de bekende
donderslag bij heldere hemel. De Tilburgse rector Van der
Duyn Schouten (oud-studiemaatje van Van den Herik) ziet
het niet als een kaping. “We zijn geen zeerovers, maar we
houden onze ogen wel open als er mogelijkheden zijn om
onze universiteit te versterken.” Of er ook nog tien tot
twaalf promovendi richting Brabant gaan is nog niet
helemaal duidelijk.

Delta – TU Delft

Hulpverlening op badslippers
In Delta vanzelfsprekend veel aandacht voor de brand die
het gebouw van de faculteit Bouwkunde verwoestte.
Hulpverleners van het eerste uur komen aan het woord
(“ik stond daar in mijn zomerhemdje op mijn badslippers
en dacht: ik ga niet naar binnen, het is te gevaarlijk”). De
redders van bijzondere boekwerken uit de unieke biblio theek wordt gevraagd of die actie niet onverantwoord was
(“nee, alleen heb ik tijdens de actie mijn broek
gescheurd”). Oud-decaan Hans Beunderman zegt er in
stilte een traan om gelaten te hebben. Hij laat ook weten
tijdens zijn decanaat veel aandacht besteed te hebben
aan brandveiligheid (“voor mij ononderhandelbaar”). Zo
zijn de hulpverleners geprofessionaliseerd en is de in deling van het gebouw aangepast. De bovenste verdieping
was nog maar beperkt toegankelijk voor studenten, want
die moeten er als eersten uit. “De decaan verlaat het pand
als laatste, desnoods per helikopter”, aldus Beunderman.

Resource - Universiteit Wageningen

Processierups verovert heel
Nederland
Ja, daar is ie weer: de niet te stuiten eikenprocessierups.
In ons mooi Brabant hebben we al sinds 1991 last van deze
ergerlijke zomergast. Hij blijkt namelijk wel te houden van
onze wat hogere zuidelijke temperaturen. Onderzoek in
Wageningen laat zien dat in 2020 het klimaat in heel
Nederland geschikt is voor deze harige rakker. Over dik
tien jaar ziet het er dan ook naar uit dat de Friezen en
Groningers er ook van kunnen genieten.

Ublad – Universiteit Utrecht

Problemen in het paradijs
Coschapje lopen op de Antillen of in Suriname? Klinkt
exotisch en lijkt wellicht op een vette vakantie, maar drie
Utrechtse geneeskundestudenten leerden ook de
keerzijde kennen. Ze raakten bij een diefstal een camera
en laptop kwijt, iemand werd zelfs zijn Armanibroek van
het lijf getrokken en huisgenoten zaten met hun auto in
een vuurgevecht tussen twee bendes. O ja, en een student
klaagt ook nog dat men daar de gemaakte afspraken niet
zo nauw neemt.

Cursor 29 mei 2008
Nieuws /5

NWO-subsidie voor
onderzoek Bert Meijer
Prof.dr. Bert Meijer krijgt van
NWO een zogenaamde TOPsubsidie 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 chemische wetenschappen.
Het onderzoek van Bert Meijer
betreft ‘supramoleculaire polymerisatieprocessen’. ‘Tot voor
kort dacht iedereen dat de bijzondere eigenschappen van

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

Groene tuktuk op komst

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 microreactor’.
NWO kende 29 ECHO-projectsubsidies toe, op 121 aanvragen./

.

Sumoworstelen met collega’s

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

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 Hanzehogeschool Groningen. Ook twee
teams uit India doen mee aan
de wedstrijd die een jaar gaat
duren.

Twee medewerkers van de TU/e
zijn verwikkeld in een hevige
partij sumoworstelen. Het was,
samen met de ‘levende sjoelbak’
en de stormbaan, een van de acti -

viteiten tijdens de Sport- en
spelmiddag van de Personeels vereniging die vijftig jaar bestaat.
Veertien teams met TU/e-mede werkers namen het donderdag 22

mei tegen elkaar op. De middag
werd afgesloten met een
barbecue.
Foto:Bart van Overbeeke

Het initiatief komt van de
Rotterdamse organisatie Enviu.
Inzet is een schonere tuktuk en
een hoger inkomen voor de vaak
arme tuktuk chauffeurs. De miljoenen 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 studententeams proberen een betaalbaar en eenvoudig hybride
systeem te ontwikkelen zodat een
tuktuk zowel op benzine als elektriciteit kan rijden.
Met een passend feest in Indiase
stijl wordt de ‘Hybrid Tuktuk

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 middelbare scholen.
De vier winnaressen van dit jaar
mogen met bergingsmaatschappij 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 deelwedstrijden,
waarbij het overkoepelende
thema ‘watertechnologie’
was, kwam dit
ontwerp
als
beste
naar
voren.
In de voorrondes hielden
zo’n 3300 vwoleerlingen 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

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 kartrekkers 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/eteam bestaat hoofdzakelijk uit
studenten Werktuigbouwkunde,
Elektrotechniek en Technologie
Management. Meer studenten
zijn nog welkom./

.

Toegang en parkeerplaats TU/e dicht
Wegens de demonstratiedag van
het Intelligent Vehicles symposium 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 parkeerplaats 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

Foto: Bart van Overbeeke

onderwaterhotel. Ook mochten
ze een eigen filmproductie over
water maken.
Mecheline Leijten van de projectleiding spreekt van een zeer geslaagd 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 docentendag en houden kickoff-dagen
op de universiteiten. Al met al
een heftig evenement, vooral de
finaledag waarbij alleen al
duizend scholieren aanwezig
zijn.”/

.

Dr. Barry Goodfield verzorgt
dinsdag 3 juni een lezing aan de
TU/e. Hij ontwikkelde een
methode waarbij er van wordt uitgegaan 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 ‘nonverbale lekken’, die zich manifesteren in iemands gelaatsuitdrukkingen 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.
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Bolletjes happen met Pacman
Dr. Frank Veraart onderzocht het persoonlijk computergebruik van 1970 tot 1990
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.
De ene na de andere anekdote lepelt hij
vol enthousiasme op. Nog maar net uitverteld over een onderdeel van zijn onderzoek, 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 onderwerp 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 onderzoeker. “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 computers 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 organisaties 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, handelaren en computerclubs. In de daaropvolgende fase (1978-1982) vormde het
rapport van de commissie Rathenau de
aanleiding voor de vorming van een
nationaal beleid. Er kwamen experimenten met computers in het onderwijs.
Lokale ‘actoren’ ontwikkelden initiatieven
als televisiecursussen (Teleac) en computerdagen. 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 coördinatie naar zich toe om aan het gebruik
van verschillende computersystemen een
einde te maken. “Het ministerie zorgde
ervoor dat de systemen in het basisonderwijs met Windows werden uitgerust. 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 hobbymatig? De wensen veranderden steeds.

Bovendien kwamen steeds andere intermediairen om de hoek kijken. In het
begin hadden de hobbyclubs grote
invloed. Later veranderde dat, toen
educatie belangrijker werd.” Zo introduceerden overheidsinstellingen en bedrijven 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 tegenover 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 verschillende hoeken en kiezen daaruit. Ook
de actoren zijn niet constant.
Op scholen begonnen bijvoorbeeld technofiele 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 onderzoek 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 producenten.”/

.

Cursor 29 mei 2008
Onderzoek /7

Brein in botsing: De fysieke kreukbaarheid van hersenen
Zeker driehonderd hersenen, geheel of
in plakjes, zijn door de handen van
Matej Hrapko gegaan bij zijn onderzoek
naar het mechanische gedrag van hersenweefsel. Daarbij heeft hij geen
hersenen van mensen gebruikt, maar
die van varkens. “Varkenshersenen zijn
eenvoudig verkrijgbaar en ze lijken qua
weefselsamenstelling op mensenhersenen” 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 hersenmateriaal 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 kwetsbaarheid van dat weke, belangrijke
orgaan meten en op basis daarvan voorspellen hoe het hersenweefsel kan beschadigen 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 weggebruikers 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 belangrijkste doodsoorzaken bij verkeersongelukken. Vandaar ook de interesse
van APROSYS in de fysieke kreukbaarheid van hersenen. “Het hoofd is bij
botsingen het meest kwetsbare deel van
het menselijke lichaam en het loopt

Matej Hrapko. Foto: Rien Meulman

daarbij vaak levensbedreigend letsel op”,
verklaart Hrapko.

Temperatuur
Al in de jaren zestig van de vorige eeuw is
er onderzoek gedaan naar de mechanische 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 lichaamstemperatuur 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 testapparaat 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 3Dmodellen 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,
“Bij een digitale handtekening onder een
miljoenentransactie wil je zeker zijn dat die
afkomstig is van de rekeninghouder en niet
van een frauderende medewerker. Om dat te
garanderen worden er cryptografische tech nieken gebruikt. Ik heb onderzoek gedaan
naar hoe je de veiligheid van zo’n techniek
kan bewijzen.“Wiskundestudent Rob van
Esch studeert af bij de vakgroep
Coderingstheorie en cryptologie. Zijn onder zoek deed hij op verzoek van het Nederlands
Bureau voor Verbindingsbeveiliging in Den
Haag. “Ik ben begonnen met een literatuur onderzoek naar de veiligheid van crypto grafische methoden.” In wiskundige termen
is een methode ‘bewijsbaar veilig’, als hij te
herleiden is tot een wiskundig probleem dat
met de computerkracht van tegenwoordig
niet te kraken is. “Een bekend voorbeeld van
een probleem dat als onoplosbaar wordt
gezien, is het priemfactorenprobleem.” Kort
door de bocht komt het priemgetallen probleem erop neer dat het makkelijk is om
de priemgetallen 67 en 41 met elkaar te ver menigvuldigen, maar moeilijk om in het getal
2747 deze priemdelers te herkennen. “Het
ontbinden in priemfactoren kost bij grote
getallen zoveel rekenkracht, dat een onder schepper het bericht niet snel kan kraken.”
De inventarisatie van Van Esch zal een handig
hulpmiddel zijn voor vakgenoten. Daarnaast
onderzocht hij een fundamenteel probleem

zijn mechanische verschillen tussen de
grijze ‘denk’ cellen, meer aan de buitenkant, en de witte cellen, meer in het
midden, die bedoeld zijn voor communicatie 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.”/

.

Matej Hrapko (1979, (Tsjecho)Slowakije)
behaalde in 2003 zijn Masters aan de Slovak
University of Technology in Bratislava met
het modelleren van mechanisch gedrag van
magnetische lagers. Hij verdedigt maandag
2 juni om 16.00 uur zijn proefschrift
‘Mechanical behaviour of brain tissue for
injury prediction: characterisation and
modelling’ in Collegezaal 5 van het
Auditorium.

van het huidige veiligheidsonderzoek. “Soms
kun je niet bewijzen dat een methode veilig
is, zonder een extra aanname te doen. Die
extra aanname kun je zien als wiskundig ge reedschap, waarmee je het probleem klein
kan krijgen.” Binnen het vakgebied gaat een
felle discussie, of je die extra aanname wel
mag doen. “Er zijn ingewikkelde cryptogra fische schema’s bedacht, die volgens de
theorie wel veilig zijn en in de praktijk niet.”
Dat is echter geen reden om de hele gereed schapskist dan maar weg te gooien. Een
groot deel van de schema’s blijkt in de
praktijk wél betrouwbaar te zijn. “Er zijn twee
veelgebruikte gereedschappen die allebei
niet helemaal 100 procent waterdicht zijn.
Wat collega’s nu hebben gedaan, is crypto grafische schema’s uitwerken die volgens
beide gereedschappen veilig zijn. Als een van
die twee uiteindelijk toch niet blijkt te
kloppen, heb je de tweede nog.” Double
Dutch in de cryptografie dus. Van Esch werkte
het tweede veiligheidsbewijs uit voor een
aantal methoden, zodat die ook dubbel veilig
waren. Het werk beviel hem goed: “Pen en
papier, en dan puzzelen.” De student schrijft
nog een dikke maand aan zijn verslag. Over
werk zoeken, maakt hij zich nog geen zorgen,
‘wiskundigen kunnen overal terecht’.
Tekst: Anouck Vrouwe
Fotomontage: Rien Meulman
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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.

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.

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 misschien nog wel belangrijker tegenargument 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 eindexamen 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 gewoonlijk geen natuurkunde studeren.”

Toch zijn er problemen met de doorstroommasters.
“Sommige universiteiten laten hun
studenten al aan de doorstroommaster
beginnen voordat ze hun bacheloropleiding hebben voltooid. In het jargon
noemen ze dat een ‘zachte knip’. Daar
moeten we echt vanaf: instellingen
moeten gewoon een ‘harde knip’ toepassen, 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.”

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.

“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 denk van niet. We praten over een
heel klein segment in het hoger onderwijs: opleidingen die kleinschalig, intensief onderwijs bieden en hun studenten
onderbrengen op een campus. De studenten 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.”

“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.”

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

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

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

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.

Fixusstudies mogen van u wel aan de
poort selecteren.

“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 inschrijven? Dat scheelt een hoop frustraties en
beperkt de uitval.”

geld vragen, dan beginnen ze er niet aan.”

Dus deze universiteiten houden zich niet
aan de wet?

Minister Ronald Plasterk

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 intakegesprekken op te tuigen.
“Als de uitval erdoor vermindert, verdienen ze hun geld terug. Extra geld is op
termijn niet nodig. Maar als een instelling 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 honoursprogramma’s komen.
Gaan die niet ten koste van de rest?
“Dat is een kwestie van goed management. 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-

“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 specialiseren. 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.”/

.
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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 collega’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 gelegenheid ontbreekt
om collega’s ‘van de
overkant’ te kunnen
ontmoeten. Op iedere
Angelsaksische universiteit 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, medewerker van het
Alumnibureau, is momenteel 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 oprichting”, 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 faculteiten 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 aanmeldingen bij onze bijeenkomsten. Of aan ledengroei.” Van groei is
nauwelijks sprake, de
Faculty Club heeft een
stabiel aantal leden van
bijna driehonderd.
Daaronder zijn ruim
zestig emeriti. Een deeltijdhoogleraar wordt automatisch lid, daar zorgt zijn
of haar faculteit voor. Een
voltijdhoogleraar krijgt een
uitnodiging. Op eigen initiatief kan trouwens iedere
TU/e-medewerker lid
worden.

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?

“We zijn niet actief bezig met ledenwerving, omdat wij ons liever bezighouden met het organiseren van zinvolle
activiteiten”, zegt de secretaris. Zinvol
noemt Van den Brekel de actuele academische 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 discussiebijeenkomsten. Ieder voor- en
najaar wil het bestuur van de
Faculty Club debatten opzetten 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 kerstsoiree. 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 opgericht 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 activiteiten dicht bij huis en actueel
te houden. Wel jammer dat we
niet net als Utrecht veel landelijk 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 personeelsvereniging. Die doen fantastisch werk
voor heel de gemeenschap, de Factulty
Club beoogt iets anders.”
Als hoogtepunt noemt Kroesen de invoering van de ceremonie rondom de benoemingen. “Twee keer per jaar reikt de
rector in samenwerking met de Faculty
Club oorkondes uit
aan nieuwe hoogleraren 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 collegebesluit over de aanstelling 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 faculteit 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 ‘corporate 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 inhoudelijk 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 gerenommeerde academische
prijzen een kans bieden
zichzelf te
presenteren./

.
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Master Automotive: verank
D
e bedrijfstak automotive huist van
oudsher in Zuidoost-Brabant en MiddenLimburg. 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 bedrijvigheid 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 aangetroffen in Eindhoven, Helmond en omgeving. Ook grote bedrijven profiteren
hiervan mee: zo halen NXP en Philips miljarden 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 embedded 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 behoefte hebben aan kennis en kunde op alle
opleidingniveaus. Want deze sector is zich
steeds meer van een maak- tot een kennisindustrie aan het transformeren.

Krachten bundelen
Om de krachten te
bundelen werd drie jaar
geleden een vraaggestuurd
innovatieprogramma
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 hogescholen 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 automotivesystemen”, vertelt prof.dr.ir. Maarten
Steinbuch, hoogleraar Power Trains aan
de TU/e en kartrekker van de masteropleiding 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 opleidingen veel gedaan moet worden. Dat
geldt voor alle niveaus: mbo, hbo en universiteit. 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 systeemdenkende specialisten. De track wordt
daarom omgezet in een officiële masteropleiding Automotive, die in
september van dit jaar van start
gaat. Het wordt een interfacultaire opleiding,
waarin wordt samen-

Master Automotive
gewerkt door de faculteiten Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek, ScheiHet is een opleiding die er wel m
kundige Technologie, Wiskunde &
Informatica, Technologie Management en
Automotive. Opgezet voor, e
Industrial Design. “De opleiding is uniek
bedrijfsleven in de regio. Want
in Europa”, stelt Steinbuch. “Het onderwijs loopt langs de lijnen van het
motive in Brabant vraagt om veel
Innovatieprogramma en is daarmee
die wij afleveren zullen problee
afgestemd op de toekomstige ontwikkelingen in de sector. De opstartkosten voor
stellige overtuiging van prof.dr.ir
de opleiding worden ook gefinancierd uit
van de masteropleiding en ho
het programma.”
Uiteindelijk wil de opleiding systeemfaculteit Werktu
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 academische opleiding met
specialisaties en met
aandacht voor
systemen en functies.
Daarom moeten de
studenten uiteenlopende vakken volgen
in werktuigbouw,
software, chemie et
cetera.”
De masteropleiding
Automotive duurt twee
jaar. Het eerste halfjaar
doen de studenten een
gezamenlijk programma, het zogenaamde
generieke hart van de
opleiding. Dit sluit aan
bij de twee researchlijnen in het innovatieprogramma: Drive &
Guidance, hoe blijft
een auto op de weg in Kartrekker prof.dr.ir. Maarten Steinbuch: “Het onderwijs loopt langs de lijnen van h
ontwikkelingen in de sector.”
contact met de omFoto: Rob Stork
geving, en Efficient

“Deze opleiding zal als een magneet ga
Emeritus hoogleraar ir. Nort Liebrand, voormalig algemeen directeur van Van Doorne’s
Transmissie, was deeltijdhoogleraar in Continu Variabele Transmissietechniek (CVT) aan de fa culteit Werktuigbouwkunde. Op dit moment is hij projecteigenaar van Automotive binnen de
Stichting Brainport. Liebrand was acht jaar geleden de eerste die zich inzette voor een mas teropleiding Automotive.
Destijds waren de geesten daar echter nog niet rijp voor. Liebrand: “In de loop van de
jaren zijn er stappen gezet, te beginnen bij de aanstelling van deeltijdhoogleraren
in automotive. Toenmalig decaan van de faculteit
Werktuigbouwkunde, prof.dr.ir. Jeu Schouten, heeft zich
hier sterk voor gemaakt. Een belangrijke beslissing was
om de activiteiten in automotive van de TU Delft naar
Eindhoven te brengen. Er kwam een samen werking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen
(HAN) en er werd een gezamenlijk labora torium voor automotive opgezet.”
De sector zelf zat intussen ook niet
stil. De Federatie Holland
Automotive is opgericht, net
als het Automotive
Technology Center
(ATC).

Cursor 29 mei 2008
Achtergrond /11

kerd in regionale industrie
/Chriz van de Graaf
Vehicle, over schone en energiezuinige
Binnen deze twee onderóest komen: de masteropleiding voertuigen.
werpen krijgen de studenten vakken in
werktuigbouwkunde maar ook software en
en in samenwerking met, het
energiemanagement.
t de explosieve groei van autovakspecialisten. “Alle ingenieurs Systeemdenker
doel is om van de ingenieur een sysemloos een baan vinden”, is de Het
teemdenker te maken. Steinbuch: “Hij
r. Maarten Steinbuch, kartrekker weet van verschillende subsystemen in de
auto en hoe die met elkaar in relatie staan.
oogleraar Power Trains aan de
Vooral in het eerste halfjaar ontwikkelen
we dit. In projectgroepen werken studenuigbouwkunde.
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 specialisme, bijvoorbeeld
powertrains of voertuigdynamica, 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 hoogleraar. “Zij zullen zich
steeds meer verbeteren in een hoger
abstractieniveau voor
wat betreft het
systeem. Ik denk
daarom dat deze opleiding een voorbeeld
zal worden hoe je
systeemarchitecten
opleidt. Hieraan is in
de industrie grote behoefte. Ik verwacht
dat deze ingenieurs
ook erg gewild zullen
zijn bij bedrijven als
het Innovatieprogramma, en is daarmee afgestemd op de toekomstige
ASML en Océ. Of deze
mensen een auto of
een waferscanner

aan werken”
Liebrand was oprichter en eerste directeur van het ATC. Het Innovatieprogramma High Tech
Automotive Systems (HTAS) was een doorbraak. In dit project hebben overheid, industrie en ken nisinstellingen zich gecommitteerd in de ambitie voor de sector automotive: de werkgelegenheid
moet groeien van 39.000 naar 50.000 arbeidsplaatsen en de export van twaalf naar twintig
miljard euro.
“Wat echt ontbrak is een masteropleiding Automotive”, stelt Liebrand. “Als je het vergelijkt met
d e l u c h t v a a r t k o m t au t o m o t i v e e r m a a r b e k a a i d v a n a f . I n D e l f t s t a a t e e n c o m p l e t e f a c u l t e i t v o o r
Luchtvaart met 1500 studenten. Terwijl die sector in omvang een tiende
is van automotive. In onze branche waren slechts enkele losse deeltijd leerstoelen die ook nog eens weinig samenhang vertoonden. Er was
ook geen eenduidig beleid ten aanzien van onderwijs en onderzoek.
Deze masteropleiding moet hier verandering in brengen.”
Als het lukt om in kwantiteit en kwaliteit voldoende automotive
engineers op te leiden, dan versterkt dit op de eerste plaats de
Nederlandse automotive sector, zegt Liebrand. “Met deze mensen zijn
de ambities van de Innovatieprogramma HTAS waar te maken. Op de
tweede plaats zul je zien, dat bij voldoende aanbod van afgestudeer den - ook op hbo-niveau - de bedrijven naar de mensen zullen komen.
Wereldwijd is er een groot tekort aan ingenieurs in automotive. De
bedrijven kijken steeds meer naar waar ze bronnen kunnen aanboren
en zijn bereid hun ontwikkelafdelingen hiervoor te verhuizen. Dat zie je
ook op de High Tech Campus Eindhoven. Het potentieel aan ingenieurs
daar trekt grote bedrijven naar Nederland.”
Uiteindelijk moet de opleiding jaarlijks honderden ingenieurs
afleveren, hoopt de voormalig deeltijdhoogleraar. “Dat lijkt veel maar
de opleiding zal als een magneet gaan werken. Voor middelbare
scholieren zijn auto’s geweldig. Als deze groep hier op een leuke
manier mee in aanraking komt, motiveert dit enorm. Als je dan een
goede opleiding biedt met daarnaast nog een studievereniging die
bijvoorbeeld racewagens bouwt, komen er gegarandeerd veel
Foto: Bart van Overbeeke studenten op af.”

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 inzwemmen, 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 mechanica, elektro, scheikundige technologie, embedded software, mensmachine 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 natuurlijk ook de hulp nodig van
alumni die in hun omgeving bekendheid geven aan de opleiding. In de loop van twee
jaar willen we de instroom zien te verdubbelen. Wat
ons betreft is
er geen

bovengrens, want de industrie kan alle afgestudeerden 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 labfaciliteiten 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 makkelijk zal maken. En je
hebt direct een groot
netwerk tot je
beschikking.”/

.

“Ook TomTom heeft grote behoefte
aan systeemdenkers”
Carlo van de
Weijer is
managing
director van
TomTom
Eindhoven en
alumnus van de
TU/e. Het bedrijf
TomTom, leve rancier en ont wikkelaar van
navigatiepro ducten, vestigde
zich bijna een
jaar geleden in
Eindhoven om er
deel uit te
maken van een high tech omgeving met goed
opgeleide technici. Er werken nu bijna twee honderd technici, bijna twee keer zoveel als
bij de overgang naar Eindhoven.
“De roep om goede opgeleide ingenieurs in
automotive klinkt al jaren, ook van ons”,
vertelt Van de Weijer. Je zou denken dat
TomTom vooral op zoek is naar software specialisten en afgestudeerden in elektro techniek. De navigatieapparatuur heeft op
het eerste oog namelijk niet veel te maken
met de auto, behalve dat dit de plek is waar
het wordt gebruikt. “Wij zijn van origine een
softwarebedrijf maar we richten ons steeds
meer op ‘line fitment’, waarbij de navigatie systemen worden geïntegreerd in de auto.
Onze producten krijgen dan te maken met
automotive eisen voor temperatuurbelasting,
schudden en trillen en de algehele integratie
in de auto”.
Volgens Van de Weijer ontbreekt het op dit
moment aan systeemdenkers bij wie deze
verschillende disciplines samenkomen. “In

de lucht- en
ruimtevaart is
het vanzelf sprekend om
mensen multi disciplinair op
te leiden,
terwijl wij
afhankelijk zijn
van bijvoor beeld software ontwikkelaars
of elektro technici met
een tik voor
auto’s. Met de
nieuwe master opleiding Automotive krijgt de industrie de
beschikking over de systeemdenkers die de
auto als geheel beschouwen. Ik denk
overigens dat het een heel interessante
opleiding zal worden, die dankzij de ver schillende disciplines veel extra studenten
gaat trekken.”
Het is nu al duidelijk dat de automotive bedrijven straks in de rij staan wanneer de
eerste studenten hun master hebben af gerond. “Dan steken wij zeker onze vinger in
de lucht, we kunnen er heel veel gebruiken”,
beaamt Van de Weijer. TomTom groeit
namelijk snel en krijgt de vacatures maar met
moeite vervuld. “En dan is het voor ons nog
relatief gemakkelijk omdat ons bedrijf een
sexy uitstraling heeft. Maar we krijgen des ondanks nauwelijks sollicitaties van pas-af gestudeerden in Nederland. Het zijn toch
vooral mensen uit het buitenland. Hopelijk
gaat de nieuwe opleiding ook daar veran dering in brengen.”
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Senaatszaal. Voorzitter is prof.dr.ir.
C.J.van Duijn. De titel van de intreerede
is: ‘Hightech voor de allerkleinsten’

Mensen
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 faculteit Bouwkunde en de laatste jaren voor
Technologie Management. Op deze
laatste faculteit hield hij zich intensief
bezig met het Data Verwerkings Analyseproject. 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 hiervan is er een afscheidreceptie op woensdag 11 juni van 16.30 tot 18.00 uur in de
Universityclub in het Hoofdgebouw.
Iedereen is welkom.

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 promoveert 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 commissie. 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

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

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 faculteit 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 promoveert 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 faculteit Wiskunde. Promotor is prof.dr.ir.
H.E.H. Meijer.

(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).

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

Vacatures

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

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

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

(Advertenties)

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
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3500 euro
De hoofdprijs is voor de scriptie die niet alleen

Deelname staat open voor elke student die dit

een goed wetenschappelijk niveau heeft maar

studiejaar een scriptie afrondt aan een

ook als basis kan dienen voor een opmerkelijk

Nederlandse universiteit of hbo-instelling.

journalistiek verhaal. De winnende scriptie

Uitgebreide informatie, inclusief het reglement

krijgt, net als circa acht genomineerde

van de prijsvraag, is te raadplegen op

werkstukken, bovendien ruime aandacht in

www.parool.nl/nationalescriptieprijs.

Het Parool. Voorzitter van de jury is filosoof
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Bas Haring.
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Combating isolation through English Mass

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

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 Englishspeaking 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 ambience 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 (sometimes fifth) Sunday of
the month. Mass is celebrated 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 organizes
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 internship 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 international 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 important 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 technology. 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 participate, in the readings, the
choir or in other ways”,
says Fr Chima.
The international community 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 demographic group. The Dutch
are mostly over fifty, the international
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./

.

Fr Chima Anyaeze leading English Mass at the Paterskerk in
Eindhoven.

The International Youth
Community Eindhoven can be
reached at: iyce@gmail.com.

In short
Diligent or
lazy?
Dutch university students
are reproached for adopting a ‘culture of minimal
efforts’. They are alleged
to have very meager ambitions. 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 lazybones 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 percentage 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 requirements set by institutions “but it is definitely not a
‘culture of minimal
efforts’”.
According to the compilers 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 examinations than is strictly necessary 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 demonstration day of the
Intelligent Vehicles symposium 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.
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Morgen kunnen we
10-nm-chips maken.
Vandaag mag jij
bedenken hoe.
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Wijs grijs aan de universiteit
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 vergoeding verschilt. De ene gepensioneerde hoogleraar houdt netto méér geld
over, terwijl de ander alleen een reiskostenvergoeding krijgt.
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 betrokken 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 voormalige hoogleraar voor bepaalde
concreet omschreven werkzaamheden als freelancer of in tijdelijk dienstverband aangenomen
wordt. Maar het universiteitsbestuur is terughoudend bij de toekenning van een dergelijk dienstverband.
Het aantal gepensioneerde hoogleraren dat in Nederland
doorwerkt, lijkt op het eerste
gezicht beperkt. Volgens de statistieken van universiteitenvereniging VSNU zouden het er
eind 2006 elf zijn. Maar hoogleraren met alleen een onkostenvergoeding worden waarschijnlijk
niet meegeteld. Voor vragen over
het seniorenbeleid verwijst de
VSNU naar de afzonderlijke instellingen. 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 discussie 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 organisatie 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 pensioengerechtigde leeftijd heeft
bereikt. “Onlangs is een hoog-

leraar van zeventig jaar tijdelijk teruggekeerd in zijn functie omdat
zijn opvolger plotseling is overleden”, zegt Van der Meulen. “Dat
is natuurlijk een incident, maar
goed: werken na je pensioensgerechtigde leeftijd is bij ons best
mogelijk.”
In Groningen gebeurt dat met
behoud van salaris. En aangezien
er geen pensioenpremie wordt ingehouden, verdienen de pensionado’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 terughoudend zijn met het benoemen
van oudere hoogleraren. “Tot
twintig jaar terug werden hoogleraren ‘voor het leven’ benoemd
en dat duurde in de praktijk tot ze
zeventig waren.” Toen de pensioenleeftijd 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 universiteiten gunnen
gepensioneerde
hoogleraren wel de
tijd om hun promovendi te begeleiden
tot ze hun proefschrift hebben afgerond. Een
promotie levert een
universiteit volgens
de nieuwste afspraken 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 universiteit. Dat heet
een ‘gastvrijheidovereenkomst’. Een
trapje hoger staat de
‘onbezoldigde benoeming’, 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 verlenging 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 woordvoerder van de universiteit. “Ze
gaan niet voor een habbekrats
werken.”
De TU-Delft geeft haar hoogleraren die promovendi blijven begeleiden in principe een ‘nulaanstelling’. Ook kosten voor het
bijhouden van het vak en bezoeken
aan conferenties kunnen worden
vergoed. In principe kan een pensionado in Delft ook bij het onderzoek 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 onkostenvergoedingen 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 vergoedingen. 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 wetenschappelijk 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 doorwerken. 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 wetenschappers te dringen die geen
vaste aanstelling kunnen
krijgen./

.
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/Animatiefestival

‘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-songwriterswedstrijd vooral als een ideale
gelegenheid om podiumervaring 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/estudente die voorronde op haar
eigen universiteit. In de landelijke 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 basisschool 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 helemaal 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

Foto: Rien Meulman

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 inderdaad 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 gevraagd 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 makkelijk 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

Juno ofwel de eigenwijze keuze van Leah
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 rocken punkmuziek en
horrorfilms zorgt
snel voor een sterke
band tussen de twee.
Maar naarmate de
baby groeit, begint
Juno harder te

Omdat de eigenwijze en bijdehante 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 uiteindelijk en om onduidelijke
redenen, besluit ze het kind te

houden. Voor veel jonge meiden
een ramp, zo niet voor zelfverzekerde 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.

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 karaktertekening en de soundtrack.
‘Juno’ van Jason Reitman draait
op 29 mei, 3 en 4 juni in de
Zwarte Doos./

.

Nederland kent een rijke traditie op
het gebied van de animatiefilm en
scoort ook internationaal. Tot de
Nederlandse grootheden horen
Gerrit van Dijk en Oscarwinnaars
Paul Driessen en Michael Dudok De
Wit, allen meesters van de traditio nele tekenfilm. Maar animatie is
veel meer, denk maar aan de kleianimaties van Wallace & Gromit. Zo
maakte TU/e student Wiskunde
Stefan van Zwam in 2003 een ani matiefilm met lego. Er is veel jong
Nederlands talent, mede dankzij de
diverse opleidingen in het land. En
er zijn nieuwe ontwikkelingen,
waaronder het combineren van
stijlen, zoals een 3D computer in
één film samen met het oude pop penwerk. Die combinatie komt ook
terug in de animatiefilms die het
Nederlands Instituut voor
Animatiefilm heeft geselecteerd
voor de Nederlandse Animatie
Tour. Die toont zestien korte
animatiefilms van jonge
Nederlandse talenten.
Plaza Futura, 29 mei, vanaf 20.00
uur.

/Angels in
America

Louis, toch al verlamd door de
angst voor dood en verval, verlaat
zijn vriend Prior als die aids heeft.
Ergens anders in Manhattan loopt
het huwelijk van het mormonen echtpaar Joe en Harper Pitt op de
klippen. De aan kalmeringspillen
verslaafde Harper geeft zich over
aan surrealistische waanbeelden,
terwijl Joe zijn door het geloof
verboden seksuele gevoelens
uitleeft bij Louis. Hun leven wordt
nog verder het slop ingedrukt als
de machtige ultrarechtse advocaat
Roy Cohn, de bemoeizuchtige
moeder van Joe, de verpleegster
Belize zich ermee gaan bemoeien.
‘Angels in America’ vertelt het
verhaal van een groep mensen in
het New York van 1985, maar de
strekking van het verhaal reikt
verder dan die plaats en die
periode. De Amerikaanse tv-serie
(met Al Pacino, Emma Thompson en
Meryl Streep) won elf Emmy
Awards en vijf Golden Globes.
Toneelgroep Amsterdam zet het in
Nederland op de planken en het
stuk is genomineerd voor de Toneel
Publieksprijs 2007/2008. Met
onder andere Roeland Fernhout,
Fedja van Huêt en Hans Kesting in
een regie van Ivo van Hove.
Partktheater, 28 en 29 mei (20.30
uur) en 31 mei (16.00 uur).

/‘Hairdo and
Don’ts’

Elk jaar organiseert Ruby Tuesday,
een project van de muzikante en
componiste Lizzie Kean, een groot
concert als ode aan 50 jaar pop muziek. De Schotse woont en werkt
sinds 1982 in Eindhoven en organi seerde eerder avonden met meer
dan dertig musici rond de Beatles
of de Stones. Het thema deze keer:
buurtkapsalon. In de jaren vijftig
ging het ze voor de wind. In 1974
heeft de kapsalon een nieuwe eige naresse, maar dezelfde stoelen.
Margriet (weet raad) moet het
opnemen tegen Mona. Anno 2008
gaat het leven binnen de deuren
van de kapsalon nog steeds
gewoon verder. Andere muziek,
dezelfde modellen (retro), andere
bladen, dezelfde problemen.
Plaza Futura, 1 juni om 20.30 uur.
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Schieten op marmotten,
beren, ganzen en elkaar

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. Kamerleden vertellen in Eindhoven wat met de resultaten van de inspraakbijeenkomsten is gedaan.
Ook geven zij uitleg over
het aangepaste EU-hervormingsverdrag. 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.

Doe alles met me

Foto: Rien Meulman

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 studentenhandboogvereniging Da
Vinci. Dit toernooi werd afgelopen zondag gehouden
op het TU/e-terrein. De
dieren waren overigens
van kunststof gemaakt. Da
Vinci organiseerde het evenement 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 naargelang het type handboog.
Het ging om traditionele
klassen
en
moderne
klassen. Van de traditionele ‘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 organisatie 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 belangstelling hiervoor was aanzienlijk minder. Slechts
acht deelnemers, verdeeld
over twee teams, gingen de
strijd aan. Emiel Visser,
voorzitter van de handboogvereniging vermoedt
dat op zaterdag veel studenten
naar
huis
waren./

.

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 mountainbiken. 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 uitslagen op:
www.wucc2008.com.

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

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, voorzitter van Doppio, waren er
maandagavond 85 tot 90
kaarten verkocht. De capaciteit 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. /

.

En hoe is het in Stockholm?

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.

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 modebewustheid, ‘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 buitenlandse ervaring begonnen
onder het mom van
‘studeren aan een technische universiteit in het
buitenland’. Dit doe ik
aan de prestigieuze KTH
in Stockholm.
Ik heb ervoor gekozen om

een minimale hoeveelheid 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 gecreëerd. 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 voornamelijk de cultuur
drastisch. Namelijk, van
introverte binnenblijvende 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
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Projecten Industrial Design op kunstexpositie
Een bolletje dat ingesproken 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 tentoonstelling, 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 zakagenda waarop specifieke
informatie komt over de
omgeving waar je op dat
moment bent. Of waarmee
je informatie kunt achterlaten. Zoiets kan praktisch
zijn voor onderhoudsmonteurs, maar je kunt er
ook een leuke stadswandeling mee maken.”
Op de tentoonstelling
komen werken van TU/estudenten, van Delftse
studenten en van enkele
kunstenaars. ID-studente
Lisa op ’t Hof staat aan de
bron van ‘Led Light Guide’.

Student wint
goud bij EK
Rafting

Ze
ontwikkelde
een concept waarbij wandelroutes
worden uitgestippeld via speciale
lichtjes in lantaarnpalen. Daar
zouden vooral ouderen baat bij hebben.
John Helmes en
Mehmet
Yalvac
bedachten
met
andere
master
studenten ‘Fida’.
Ze maakten vorig
jaar prototypes van
een
bolvormig
De bolvormige Fida

Fida-exploded

apparaatje dat de communicatie tussen ouders en
kinderen moet bevorderen. Wat ze niet expliciet
tegen elkaar willen uit-

spreken, kan via het apparaat. 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 beluisteren en met het kind
over de problemen praten.
Buiten deze tentoonstelling houdt TAG nog
verschillende activiteiten,
waaronder een simultaan
stadswandeling
met
Second Life.
Voor het hele programma
zie www.tag004.nl/new/

.

Het sleutelgat
Wie woont er in deze kamer? Deze vraag stelt Cursor wekelijks aan een
aantal willekeurige studenten op de campus. Deze week een analyse van
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.
De PF poster op de over zichtsfoto valt direct op.
Joost, Barry en Gerwin weten
niet precies wat PF is, maar
deze jongen zet zich er voor
in. Een mannelijke bewoner
dus, want er hangen auto posters aan de muur en er
liggen mannenslippers op de
grond. Hij houdt van reizen,
want op de close-up foto zijn
boeken over Berlijn en China
te zien. Hij heeft verder niet
zoveel boeken, maar het zijn
wel boeken over uiteen lopende onderwerpen;
boeken over energie, alles
over geweren en messen,
optical transmission
systems. De boeken over
energie geven hen aan leiding om te denken dat de
eigenaar Elektrotechniek
studeert met een afstudeer richting die met energie te
maken heeft. Hij bevindt zich
dus al in de masterfase. De
PF poster suggereert dat hij
een actieve student is, dus
hij loopt waarschijnlijk niet
meer nominaal. Ze ver -

moeden dat hij zesdejaars
student is. Behalve de PF
denken ze dat hij ook actief
is, of actief is geweest, bij
zijn studievereniging. Verder
doet hij aan fitness, want er
ligt een gewicht onder de
tafel en verder misschien
zwemmen. Op de tafel staat
jam, boter en kaas. Dat zal
normaal gesproken wel in
zijn koelkast liggen. Verder
heeft hij jus in huis en wat
speciaalbier.
Ook Menno en Sandra zien
direct dat dit een mannen kamer is vanwege de auto posters en de auto’s op de
kast. En hij is van de PF.
Sandra ziet een laptop op de
bank liggen. Het lijkt een
Toshiba te zijn, dus dan is hij
derdejaars student. Het boek
over China, Knowing ma chines en de boeken over
energie wijzen in de richting
van Technische
Innovatiewetenschappen. Na
het zien van het boek over
Berlijn besluiten Menno en

Sandra dat hij mee geweest
moet zijn met de excursie
van Intermate naar Berlijn.
Ze vermoeden dat ze hem
kennen; ze denken aan Rob
van Haaren. Maar ze zijn er
niet zeker van en bestuderen
de foto’s nog eens goed. De
poster onder de autoposters
lijkt van een concert of feest
te zijn; hij gaat wel eens naar
feesten en festivals en
luistert veel naar muziek.
Naast de tv zijn een aantal
puzzeltjes te zien. In com binatie met Rubiks kubus
zou dat op een intelligent
type kunnen wijzen en ze
weten dat Rob aan het ho noursprogramme deelneemt.
De bewoner is in ieder geval
een gastvrije persoon, want
hij heeft zijn kamer op geruimd, er staat een grote
bank en er is van alles op de
deur geschreven. Hij heeft
veel bezoek en dus veel
drinken in huis, waaronder
frisdrank en een speciaal biertje.

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 wildwaterparcours van driehonderd
meter zo snel mogelijk afleggen. 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 aansluiting 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

Rob van Haaren is derde jaars student Technische
Innovatiewetenschappen,
neemt deel aan het
honoursprogramme en zit
namens de PF in de
studentenfractie van de
universiteitsraad. Verder is
hij ook actief bij Intermate;
hij heeft in de redactie van
het verenigingsblad
gezeten en is nu lid van de
borrelcommissie. Hij heeft
een liefde voor Ferrari,
maar is ook erg geïnteres seerd in de auto als
duurzaam vervoersmiddel.
Vanaf zijn elfde jaar doet
hij al aan luchtgeweer schieten en nu geeft hij
daarin ook training aan
kinderen. Hij houdt van
minimal techno en gaat
regelmatig naar clubs in
Nijmegen en naar feesten
en festival. Elke ochtend
ontbijt hij met Brinta, dus
hij heeft altijd melk in de
koelkast staan en verder
kaas en wat fruit. Voor bier
is in het huis een aparte
koelkast gereserveerd.

Oranjegekte
Over een paar weken is het
zover, het dagelijkse leven
zal alleen nog in het teken
staan van het EK voetbal.
Wat we doen, wat we
vinden en wat we in de
supermarkt kopen, zal
oranje getint zijn. Alle
bedrijven hebben immers
allang hun marketingplan
klaar liggen waarmee ze
deze oranjegekte optimaal
commercieel kunnen uit buiten. De Appie schrijft
momenteel het laatste
couplet voor het nieuwe
wuppie lied, Heineken
produceert de laatste
trommel petten en
Unilever is vast al bezig
met het produceren van
oranje pindakaas.
Zodra deze indoctrinatie
eenmaal op gang is, lijken
alle Nederlanders iedere
vorm van schaamte te ver liezen. Een overdosis aan
vaderlandsliefde zorgt er
voor dat iedereen gekleed
in het oranje collectief
voor gek gaat lopen. De
debiele vertoning wordt al
dan niet afgemaakt met
een hoofddeksel naar
keuze in welke bizarre
vorm dan ook.
Het vooruitzicht dat
iedereen voetbal kijkt met
een biertje in de hand
terwijl we allemaal
commercieel uitgebuit
worden, bevalt me wel.
Maar waar ik wel tegen op
zie zijn al die ex-voet ballers, die gaan zich nu
opeens genoodzaakt
voelen om talloze niets zeggende analyses uit te
voeren. Ook de sport psychologen gaan weer
hoogtijdagen tegemoet,
want heeft oranje nou wel
of niet last van een
penaltysyndroom?
Elk voordeel heb z’n
nadeel, zullen we maar
zeggen. En ook dit soort
uitspraken van Cruijff
zullen weer te pas en te
onpas uitgemolken gaan
worden.
Hoe lang het deze keer
gaat duren weet niemand,
maar gelukkig heeft het
overgrote deel supporters
niets te verliezen. We gaan
immers weer een poging
doen om Europees
kampioen te worden, maar
als het mis gaat, hebben
ze verloren en gaan we
weer over tot de orde van
de dag.
Durand Rekko is student
Technische Bedrijfskunde

Tekst: Monique Hendriks
Foto’s: Bart van Overbeeke
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Show me your desktop and I’ll show you your
soul. Je desktop als spiegel van je ziel? Op
de TU/e worden duizenden laptops gebruikt
en ieder met zijn eigen achtergrond. Cursor
spoort iedere week een desktop op en maakt
’n praatje met de gebruiker.
Wie: Jurrian Tjeenk Willink / 22 / tweedejaars
Industrial Design
Wanneer: sinds een week
Wat: zelfbewerkte afbeelding
Waarom: “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 bijvoorbeeld zijn schubben een
andere kleur en als ze te
weinig dronken hing ie er
een beetje depri bij.”

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/eterrein 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 opgewekt 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 ? - doodgegaan. 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 onderbroken door korte perioden nietvakantie, waarin krachten worden verzameld 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 vakantiebestemming, Portugal, tien graden
kouder dan hier. Maar dat zal wel veranderen 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.

